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 Sammanfattning 
 

Ända sedan forntiden har fingeravtryck använts som ett identifieringssätt. På den 

tiden satte man sitt avtryck på till exempel keramikföremål för att visa vem som 

tillverkat objektet . Idag förknippar nog de flesta ordet fingeravtryck med 

kriminalteknik och att det är ett spår som ofrivilligts lämnats på en brottsplats. Att 

det fortfarande är lika aktuellt att använda sig av fingeravtryck inom polisarbetet 

som bevisning eller identifiering idag som när fingeravtrycksystemet år 1906 

infördes i Sverige är fascinerande, speciellt med tanke på att tekniken som 

används för att ta avtrycken i stort sett är oförändrad.  

 

Syftet med detta fördjupningsarbete är att undersöka vad som hänt inom området 

sedan fingeravtrycksystemet sattes i bruk och att ta reda på om ett nytt DNA-

lagförslag eventuellt kan konkurrera med fingeravtryck när det gäller 

identifiering. Den närmaste och tillika högaktuella konkurrenten som vi i nuläget 

kan tänka oss kan komma att överta fingeravtryckets roll är DNA (en förkortning 

för Deoxyribo Nucleic Acid) såvida det nya lagförslaget sätts i bruk.  I Sverige har 

lagstiftningen kring DNA-register funnits sedan 1 april, 1999.  

 

Vi kommer även att behandla nyheter inom området, nämligen certifieringen av 

daktyloskopiexperter och den nya ickenumeriska standarden.  

 

Resultat: Vi har genom att läsa och fått svar på frågor som vi skickat till 

kriminaltekniker kommit fram till att fingeravtryckets roll inte kommer att minska 

i och med ett eventuellt nytt DNA-register. Detta därför att DNA är ett känsligt 

spår och inte omöjligt att plantera ut på en brottsplats. Vi tror däremot att ett nytt 

DNA-register i samverkan med fingeravtryck kommer att leda till stora 

framgångar vad gäller att identifiera gärningsmän. 
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Bilden visar när man mäter huvudet 
på en person enligt Bertillons 
antropologiska mätningar. 

 
 
 

1  Inledning 
 

Insikten om att varje person bär sina egna unika fingeravtryck är ingen nyhet.  

Att det inom polisen skulle vara till stor hjälp för att kunna identifiera personer 

och lösa brott genom fingeravtryck upptäcktes tidigt.  Men innan den upptäckten 

hade man andra metoder att identifiera personer på.  

 

I och med en urbanisering och en snabbt växande befolkning i städerna i slutet på 

1800-talet så blev det svårt att hålla reda på innevånarna.  De kriminella kunde lätt 

smälta in och gömma sig i de växande städerna och därigenom undgå att möta 

rättvisan.  

 

Till en början så användes fotografier för att identifiera personer. År 1874 

etablerades den allra första fotograferingsatelje´n hos polisen i Paris. Där fotade 

man alla personer som man gripit och lagrade sedan bilderna i kronologisk 

ordning. Samlingen växte dock väldigt raskt och det blev enormt tidskrävande att 

söka igenom hela samlingen varje gång man gripit någon.  

 

En tjänsteman vid identifieringsbyrån vid namn 

Alphonse Bertillon föreslog att man skulle dela upp 

samlingen i grupper. Detta löste problemen för en tid 

men allt eftersom så överöstes även dessa register av 

foton och det var lika tidskrävande att genomsöka 

dessa som det varit med det allra första registret.  
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Bilden visar upptagning 
av fingeravtryck med 
hjälp av trycksvärta. 

Bertillon skapade då ett system där man med hjälp av elva kroppsmått med 

tolerabla gränser (det vill säga att vid fullvuxen ålder så ändras inte måtten) kunde 

kategorisera och registrera gripna personer. 

 

Han standardiserade även förbrytarporträttet till 1/7-dels skala för att kunna ta 

mått från fotot och jämföra med en gripen personen. Detta registersystem som 

Bertillon uppfann som då bestod av ett foto, kroppsmått och en personbeskrivning 

kallas för antropometri. Anthropos betyder människa och metron betyder mått på 

grekiska. Systemet ansågs för sin tid vara tillförlitligt och funktionsdugligt men 

mätningarna krävde en hel del instrument och registreringen var tids och 

personalkrävande eftersom att det krävdes fackutbildad personal. 

 

Fingeravtryckets historia startar i Asien. Det finns forskning som tyder på att 

fingeravtryck redan användes i där under Tang-perioden (618-906 efk.). Man har 

funnit gamla avgjutningar på babyloniska lertavlor, forskningen menar på att 

fingeravtrycken användes för att skydda sig mot förfalskningar när de skrev 

kvittenser och affärshandlingar. Man tror att det var härifrån Galton i slutet av 

1800- talet hämtade iden om fingeravtryck som sedermera kom att kallas Galton-

Henrys system. Galton-Henry systemet bygger på slingor och virvlar.1   

 

Vid 1900-talets början fortsatte det vetenskapliga arbetet och utvecklingen kring 

läran om identifiering med hjälp av fingeravtryck, så samtidigt som antropometrin 

spred sig så lades grunden till daktyloskopin (”dakta”). Daktylos betyder finger 

och scopein betyder skåda på grekiska.  

 

Eftersom att det är betydligt enklare och säkrare att ta 

fingeravtryck än att göra alla de antropometriska mätningarna så 

övertog daktyloskopin antropomethrins roll fullständigt.  

 

                                                
1 Hanbok i kriminalteknik av Harry söderman och Ernst Fontell. Sid.318-320. 
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Det enda som lever kvar av Bertillons storslagna arbete är förbrytarfotot och 

personbeskrivningen men numera i kombination med fingeravtrycket. Dessutom 

är hans standardiserade personbeskrivning eller så kallade portrait parle´ mycket 

mindre omfattande numera eftersom att behovet av fullständiga 

personbeskrivningar har minskat med tiden. 2 

 

Efter att daktyloskopin slagit igenom i England i början på 1900-talet så dröjde 

det inte länge förrän det spreds till övriga världen. Redan 1906 hölls den första 

kursen i signalementslära och fingeravtryck i Stockholm.3  År 1912 föll den första 

domen där fingeravtryck användes som bevisning i Malmö. Genom en författning 

1920 infördes daktyloskopin i sin helhet i Sverige.4 (Den nuvarande lagstiftningen 

finns att läsa på sidan 2 i bilagan). Från 1920-talet fram till 1969 så utvecklades 

inte fingeravtrycksförfarandet så mycket. 

  

Däremellan hade det på 30-talet gjorts försök i USA att databehandla 

fingeravtrycken men försöket föll, förmodligen på grund av bristande tekniska 

tillgångar. Under 50-talet var databehandlingen åter i ropet, denna gång föll 

framstegen på att datorer var så väldigt dyra och det var inte aktuellt att tänka på 

att polisen skulle få sådan påkostad teknik. Men i och med att polisen i Sverige 

förstatligades år 1965 så skulle den nya och moderna polisen få tekniska resurser 

av toppklass, och i det var datorn medräknad. Databehandlingen av fingeravtryck 

kom därigenom ånyo att bli aktuellt. Efter ca fyra års programutveckling så 

påbörjade man år 1969 försöksverksamheten.  

 

 

                                                
2 Identifieringslärans grunder av Sven Arne Eriksson och Olle Rispling. Sid. 9,10,11. 
3 Handbok i kriminalteknik av Harry Söderman och Ernst Fontell.sid. 327. 
4 http://www.polisen.se/inter/nodeid=9209&pageversion=1.html 
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Endast efter ett års nyttjande av programmet så fann man att resultaten var lysande 

och verksamheten med databehandling drogs igång i full skala år 1970. 5  

Databehandlingsprogrammet gör att fingeravtrycken delas in i register efter vilken 

typ av mönsterform fingeravtrycket har. Det finns nio typer av mönstergrupper.6  

 

Efter utvecklingen till att få fingeravtrycken databehandlade så hände inte så 

mycket inom ämnet fram tills år 1997. Då började man arbeta fram certifiering för 

daktyloskopiexperter på SKL för icke numeriska standard. Icke numerisk standard 

innebär att de personer som har denna speciella certifiering kan fastställa en 

identifiering på ett fingeravtryck. Inte enbart med hjälp av de klassiska tolv 

detaljerna så som begynnande och upphörande papilarlinjer, gafflar, punkter samt 

ögon som annars krävs. Dessa personer kan använda sig av all slags information 

som de hittar i avtrycket. Det kan bland annat vara porer, kantstrukturer, 

veckbildningar och ärrbildningar.7 Med hjälp av denna metod krävs inte att det är 

tolv punkter av klassiska detaljer som stämmer utan det kan tillexempel vara sex 

sådana punkter men det finns ett antal av kantstrukturer och veckbildningar som 

också stämmer för att fastställa identiteten på avtrycket.  

 

I dagsläget i Sverige finns ett fåtal personer som har denna certifiering. 

Certifieringen heter NORDAKTs certifieringssystem och står för det nordiska 

samarbetet för certifiering av daktyloskopiexperter. År 2004 sattes 

certifieringssystemet i verksamhet8. En godkänd certifiering innebär att personen i 

fråga blir certifierad daktyloskopiexpert. Certifikatet är giltigt i fem år under 

förutsättning att personen kontinuerligt deltar i fingeravtrycksidentifieringsarbete.9 

 

 

 

                                                
5 Identifieringslärans grunder av Sven Arne Eriksson och Olle Rispling. Sid 61, 62.  
6 Se bilaga sidan 3 för förklaring på gruppering av mönstergrupper. 
7 http://www.polisen.se/inter/nodeid=21431&pageversion=1.html&articleid=80765 
8 http://www.polisen.se/inter/nodeid=24812&pageversion=1.html 
9 http://www.polisen.se/inter/nodeid=9321&pageversion=1.html 
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På detta sätt skannas fingeravtrycket in och resultatet 
syns direkt på dataskärmen. 

Att man under alla dessa år daktat personer med hjälp av trycksvärta kan ju tyckas 

vara lite konstigt med tanke på teknikens framgångar under de senaste årtiondena. 

Migrationsverket använder sig av skanningstekniken AFIS (Automated 

Fingerprint Identification System) och så kallade LiveScans, alltså skanners för att 

dakta personer.10 Fingeravtrycket som skannas in hamnar direkt i datorn. Genom 

att skicka fingeravtrycket till ett gemensamt register så kan migrationsverket få 

svar på bland annat om den daktade personen även sökt asyl i ett annat land. 

 

Varför polisen inte samtidigt införde samma system beror på att den 

skanningstekniken som migrationsverket använder inte varit tekniskt tillförlitlig 

och ibland inte gav tillräckligt bra resultat. Polisens nuvarande procedur att 

hantera fingeravtrycken är att dakta enligt det gamla sättet med trycksvärta och 

därefter manuellt läsa in avtrycken i AFIS. Denna inläsning görs hos 

Rikskriminalpolisen. 

 

Men år 2005 i maj så installeras ett nytt AFIS som ska ersätta den tidigare AFIS 

som infördes 1997, och utbildningen för samtliga användare kommer att äga rum i 

början av juni. I och med det nya AFIS så kommer det att installeras en eller flera 

LiveScans på varje myndighet beroende på myndighetens storlek.  

Dessa LiveScans är en nyare version av migrationsverkets skanners. LiveScan 

tekniken liknar tekniken vid 

manuell upptagning av 

fingeravtryck eftersom att man 

rullar fortfarande alla tio fingrar, 

men nu kan man även skanna in 

handflatan. Programmet säger även 

ifrån om skanningen av ett finger 

blivit för dåligt för att det ska 

kunna vara sökbart, detta gör att det 

inte kommer att finnas några dåliga fingeravtryck i AFIS.  

 

                                                
 10 Se bilaga sidan 5 för förklaring av AFIS. 
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Det nya AFIS och LiveScan kommer att minska trycket på dem som identifierar 

fingeravtryck.  

 

En ny sak i AFIS är “Rapid Response” som görs med kontroll av två fingrar. Med 

hjälp av denna funktion får man ett snabbt svar på om ett matchande fingeravtryck 

troligen finns i systemet. Om så är fallet kan det vara värt besväret att genomföra 

en noggrannare fingeravtrycksupptagning och sökning.  

Det finns också tankar på mobila enheter som kan användas tillsammans med 

”Rapid Response”. Med sådan apparatur kan man förslagsvis göra ett inledande 

id-test redan i polisbilen.11 

1.1  Bakgrund 
 

Bakgrunden till att vi valt att skriva om fingeravtryck är att vi under vår 

utbildning kommit i kontakt med fingeravtryck under lektioner i kriminalteknik 

och under vissa övningar. Vi har där funnit just fingeravtryck väldigt intressant 

eftersom det har funnits inom polisen under en så lång tid utan att teknik och 

lagstiftning förändrats avsevärt.  

Våra funderingar har därför varit hur det kan vara så, då all annan teknik i dagens 

samhälle utvecklats och förfinats. Vi tycker därför att det är intressant att fördjupa 

oss inom detta och titta på hur framtiden ser ut för fingeravtryckets betydelse samt 

hur det kommer att stå sig mot ett eventuellt nytt DNA-register. 12 Kommer det i 

framtiden att bli mindre viktigt att pensla efter fingeravtryck om DNA-registret 

blir större och därmed mer jämställt fingeravtrycksregistret. Samt kommer man 

fortsättningsvis att använda trycksvärta och papper för att dakta en persons 

fingeravtryck. Eller kommer till exempel skanningsmetoderna att förbättras så att 

den metoden blir lika tillförlitlig som dagens sätt att dakta fingeravtryck.       

                                                
11 http://www.polisen.se/inter/nodeid=24812&pageversion=1.html 
12 Se bilaga sidan 4 för förklaring på det nya DNA-lagförslaget. 
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1.2 Syfte 
 

I denna uppsats har vi som syfte att ta reda på fingeravtryckets betydelse jämfört 

med DNA-spår då det inom kort kan väntas ett eventuellt nytt lagförslag om 

DNA-register. Kommer detta nya register att medföra att det gamla 

fingeravtrycket inte blir lika viktigt att säkra på en brottsplats då man eventuellt 

har ett DNA-spår?  Vår främsta tanke är att om DNA-registret utvidgas så innebär 

det att fler personer finns i registret och då blir träffsäkerheten på DNA högre och 

mer jämställd fingeravtrycket.  

Vi kommer vidare att försöka ta reda på hur framtiden ser ut för att ”dakta” 

fingeravtryck, kommer metoden med att använda trycksvärta och papper att bytas 

ut mot exempelvis skanners?  

 

1.3  Frågeställningar 
 

• Kommer det nya DNA-registret att överta fingeravtryckets betydande roll? 

• Hur ser fingeravtryckets framtid ut? 

• Hur fungerar skanningsmetoden och finns det någon problematik? 

 

1.4  Avgränsningar 
 

Vi kommer inte att beröra signalementsläran eller vilka metoder som finns för att 

framkalla fingeravtryck. Vi kommer inte heller att beröra framkallning av DNA-

spår. 
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1.5 Tillvägagångssätt 
 

De material som vi använder oss av är böcker, kompendium, och 

föreläsningsanteckningar som behandlar ämnet, information från polisens 

kriminaltekniker och även Internet eftersom att det är en stor informationskälla. 

Vi har även skickat ut våra frågeställningar till 175 stycken personer som arbetar 

på tekniska avdelningar inom polisen, vi har därefter valt ut de som arbetar som 

kriminaltekniker för att få deras åsikter då vi anser att det är teknikerna som 

besitter mest kunskap inom ämnet. Dessa utskick till teknikerna består av de tre 

frågorna som vi har i våran frågeställning. Vårt tillvägagångssätt är att läsa in oss 

på ämnet och sedan avhandla informationen i detta fördjupningsarbete som vi tror 

kommer att bli en intressant resa som startar år 1906 och som fortfarande är lika 

aktuell och hållbar trots teknikens framgångar. 

2  Teori 
 

Fingeravtrycket är en del i den tekniska forensiska teorin som idag används inom 

rättsväsendet. Forensisk vetenskap är ett gemensamt begrepp för de vetenskaper 

som har tillämpning på det kriminaltekniska området. Man brukar dela upp 

begreppet ämnesvis så som naturvetenskap, teknik och medicin med mera. Med 

Forensisk vetenskap menas forskning, utveckling, kunskap samt undersökningar 

som baseras på vetenskaplig metodik. 13 Den forensiska teorin syftar på att ta fram 

den tekniska bevisning som finns samt att värdera den i ett rättsfall för att binda 

en brottsling till det aktuella brottet, sådan bevisning kan vara fingeravtryck. Efter 

samtal med SKL så kan vi förstå att den forensiska vetenskapen är något som 

genomsyrar hela deras arbete och att det inte går att knyta den enbart till 

fingeravtryck.  

 

 
                                                
13 http://www.polisen.se/inter/nodeid=5857&pageversion=1.html 
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3 Resultat 
 

För att få en uppfattning om vad de ämneskunniga tror om fingeravtryckets 

framtid så har vi skickat ut frågor till polisens kriminaltekniker. Frågorna de fått 

är följande: 

 

Fråga 1. Kommer fingeravtryckets betydelse att påverkas av en eventuellt ny 

lagstiftning om DNA-register. Det vill säga kommer det att bli mindre viktigt att 

säkra fingeravtryck om DNA också finns på platsen? 

 

Fråga2. Hur ser fingeravtryckets framtid ut. Det vill säga kommer nya tekniker 

att ersätta trycksvärtans och papperet för att dakta finger avtryck? 

   

Fråga3. Vad tycker du om skanningsmetoden för att ta fingeravtryck? 

Problematik? 

 

Den samlade uppfattningen bland de kriminaltekniker från olika myndigheter 

samt tekniker på SKL som svarat, är att det inte kommer att bli mindre viktigt att 

säkra fingeravtryck även med en ny DNA-lagstiftning. Ett av argumenten som 

många av teknikerna har är att fingeravtrycket är ett säkrare spår än DNA. Ett 

DNA-spår är känsligare än ett fingeravtryck.  Att fingeravtrycket är säkrare beror 

på att man inte vet om man fått tillräckligt med DNA eller att dess kvalitet är god 

nog för att den ska kunna analyseras.  
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Teknikerna menar på att med ett fingeravtryck kan man på plats bedöma om man 

får med sig ett bra avtryck och dessutom kan man få mer information från ett 

fingeravtryck än från ett biologiskt spår. Genom att kontrollera placeringen på ett 

fingeravtryck så kan det också ge information om brottshändelsen. Det kan även 

vara avgörande varifrån man tar ett DNA-spår med tanke på att exempelvis en 

fimp lättare kan placeras ut eller av annan anledning hamna på en brottsplats än 

ett fingeravtryck, de kan även hamna där på grund av kontaminering vilket inte ett 

fingeravtryck kan.  

 

En annan viktig klargörelse från bland annat teknikerna på länskriminalens 

fingeravtryckssektion i Stockholm är att enäggstvillingar har samma DNA men 

inte samma fingeravtryck.   

 

En tekniker avviker dock något från de andras svar. Han påpekar att det krävs en 

fortsatt utbildning inom fingeravtryckspensling för att inte fingeravtrycket skall 

tappa mark i jämförelse med DNA då han menar på att det är lättare att ”topsa” 

efter DNA än att pensla efter fingeravtryck. Han tror detta då han sett att spår efter 

brytverktyg och skor har prioriterats ned efter att DNA-tekniken utvecklats. 

 

Teknikerna påpekar även att det kommer att ta tid innan det utvidgade DNA-

registret kommer att innehålla lika många registrerade personer som 

fingeravtrycksregistret och därför skulle möjligheten vara liten att hitta 

gärningsmannen om man endast säkrat DNA. Däremot är DNA-spåren 

användbara när man har en känd person som man kan göra en direkt jämförelse 

på. 

 

De flesta tekniker svarar också att ett utvidgat DNA-register skulle medföra att 

polisen kommer att kunna lösa fler brott. Man kan i svaren utläsa att de tycker att 

DNA är ett utmärkt komplement till fingeravtrycket och att man med den nya 

lagstiftningen kommer att ges en ökad möjlighet till att binda samman 

brottsplatser över hela landet.  
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På frågan om huruvida fingeravtryckets framtid kommer att se ut så är svaren 

även där väldigt samstämmiga. Samtliga som svarat på frågorna tror att daktning 

med trycksvärta på papper kommer att försvinna i framtiden och ersättas av annan 

teknik och då skanners. Teknikerna på länskriminalens fingeravtryckssektion i 

Stockholm skriver i sitt svar att ett nytt AFIS kommer år 2005.  

 

Vi har valt att ta med ett urklipp från polisens hemsida där Olof Egerstedt som är 

chef för SKL uttalar sig om det automatiska fingeravtrycksidentifieringssystemet 

för att påvisa att förändringar är på väg. Detta skrev han vid jul 2004. 

”Vi räknar med att fingeravtrycksidentifieringar skall bli ett viktigt område vid 

SKL, och kommer med eftertryck att driva kravet på att den viktiga 

uppgraderingen av det automatiska fingeravtrycksidentifieringssystemet (AFIS) 

snart måste beslutas av Polisens Utvecklingsråd. En annan sak som kräver en 

lösning är Rikskriminalpolisens brist på resurser för att lägga in alla som daktats 

(tiofingerblankett) i AFIS. Fördröjningen uppgår enligt uppgift till ett år. 

Omedelbara åtgärder behövs nu! Annars förlorar fingeravtrycksregistret all 

trovärdighet och användbarhet.”14  Olof Egerstedt Chef SKL                                            

 

På den tredje och sista frågan om vad teknikerna tror om skanningstekniken och 

vilken problematik som eventuell finns så är det många som inte kan ge några 

specifika svar eftersom att de ännu inte arbetat med skanning.  

 

En fördel en tekniker framhåller med skanners är att på personer som har väldigt 

torra eller svettiga händer och på vilka det är svårt att ta bra fingeravtryck med 

trycksvärta så kommer skanner metoden att framställa bättre avtryck. I övrigt är 

den samlade uppfattningen att det kommer att bli lättare för en oerfaren person att 

ta bra fingeravtryck med skanningstekniken. Det framhålls även att det kommer 

att bli en jämnare kvalité på avtrycken. 

 

                                                
14 http://www.polisen.se/inter/nodeid=24812&pageversion=1.html 
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En annan tekniker framhåller däremot att en svårighet med skanners är att på en 

bråkig person som måste hållas fast eller hållas ned mot golvet så kommer det inte 

att gå att ta fingeravtrycken med skanners vilket går att lösa med dagen sätt att ta 

fingeravtryck. Det påpekas även att ett annat problem med den nya tekniken är att 

utrustningen är dyr att köpa in vilket kan bli ett problem för vissa myndigheter då 

de flesta myndigheter redan nu har en ansträngd ekonomi. Ett annat problem som 

en tekniker påpekar i sitt svar är att när man arbetar med icke numeriska 

standarden och behöver en mycket hög kvalitet på daktningen för att kunna utläsa 

all information i avtrycket, så kommer det ibland att behövas trycksvärta och en 

erfaren person som ”daktar”. 

 

När det gäller AFIS verkar teknikerna inte heller ha fått någon uttömmande 

information mer än att de vet att skanningsmetoden är på ingång. Men samtliga är 

överens om att skanningstekniken är ett framsteg och att det kommer att höja 

kvaliteten och underlätta deras arbete.  

 

En tekniker i Karlskrona hoppas på att DNA-lagstiftningen ändras så att det skulle 

kunna vara möjligt att ”topsa” för DNA-registrering i samband med daktning. På 

så vis så skulle DNA-registret på sikt bli lika bra som fingeravtrycksregistret. 

Många av teknikerna skriver att de väntar med spänning på den nya utrustningen 

och att de är förhoppningsfulla. De tror dock inte att trycksvärtemetoden kommer 

att försvinna utan mer fungera som en ”back-up”. 

3.1 Resultatsammanfattning 
 

Fingeravtryckets betydelse kommer inte att minska på grund av att DNA skulle bli 

mer tillgängligt till följd av en ny lagstiftning. Vidare så kommer 

fingeravtrycksupptagning vid daktning göras med hjälp av skanningstekniken och 

AFIS. Fördelarna med tekniken är många, bland annat att man höjer och får en 

jämnare kvalitet samt att det blir lättare för en oerfaren person att dakta 

fingeravtryck.  Nackdelarna med skanningstekniken och AFIS är bland annat att 

det är kostnadskrävande att installera.  
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4  Diskussion 
 

Våran slutsats är att fingeravtrycket är ”ett avtryck för livet”. Fingeravtrycket är 

väldigt säkert och det biologiska spåret kan inte överta fingeravtryckets ledande 

roll som säkert spår. Däremot så tror vi att dessa spår tillsammans kommer att 

utveckla den forensiska tekniken. Teknikernas samlade uppfattning och övrig 

information vi samlat in förstärker vår slutsatts om detta.  

 

Att det är på detta sätt beror på att de biologiska spåren är känsliga för bland annat 

värme, fukt och kontaminering och för att två personer kan ha samma DNA samt 

att ett DNA-spår med lätthet kan planteras ut på en brottsplats. Fingeravtrycket 

däremot är ett spår som är robustare och som man ser direkt när man penslat fram 

det hur kvalitativt det är. Detta påstående är något som även flertalet tekniker 

framhållit som svara på en av de frågorna vi ställt till dem. Fingeravtrycket är 

även helt unikt för varje individ och är betydligt svårare att placera ut på en 

brottsplats än ett DNA-spår.  

 

Vidare så tror vi att även om det kommer en ny DNA-lagstiftning så kommer 

fingeravtrycket att vara viktigt att ta på en brottsplats. Detta då det kommer att ta 

tid att bygga upp DNA-registret så att det blir lika träffsäkert som 

fingeravtrycksregistret då det idag är mycket omfattande. 

  

Med nya AFIS, LiceScan, “Rapid Response” och DNA-lagstiftningen tillsammans 

så tror vi att fingeravtrycket kommer att skriva ett nytt avsnitt i historien.  Att man 

vid en daktning direkt kan skanna in personen fingeravtryck med ett garanterat bra 

resultat, fota, ta signalement och sedan direkt få uppgifterna registrerade i AFIS 

kommer att underlätta och påskynda polisarbetet avsevärt.  
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Fingeravtrycket har enligt oss den senaste tiden genomgått en ordentlig 

kvalitetssäkring, både på grund av det nya AFIS och den nya icke numeriska 

standarden. Vi tror därför att fingeravtrycket i framtiden kommer att bli aktuellare 

än någonsin. Vi tror vidare att även om den forensiska vetenskapliga forskningen 

fortsätter så kommer fingeravtrycket alltid att leva kvar som en viktig bit i den 

forensiska teorin.  

 

Vi är övertygade om att poliser som arbetar i yttre tjänst och som ges möjlighet 

till en bra utbildning i pensling av fingeravtryck, och som utbildas i LiveScan-

tekniken, tillsammans med teknikernas nya utrustning och ett nytt DNA-register 

kommer att resultera i ett bredare och träffsäkrare arbetsområde. 

 

Naturligtvis kan man komma att stöta på ”barnsjukdomar” och tekniska problem. 

Vi tror dock att dessa problem kommer att kunna lösas ganska snabbt med tanke 

på att varken DNA-register, AFIS eller skanningsmaskiner är en nyhet, utan detta 

blir en utvecklad version på det som redan genomgått problematiken. Att det 

sedan skulle vara dyrt att införskaffa utrustningen som krävs är ett problem i sig. 

Men om vinningen blir så stor som vi tror att den kommer bli, är det ett måste att 

varje myndighet gör allt de kan för att kunna finansiera den utrustning som 

behövs.  

 

Avslutningsvis kan vi bara konstatera att fingeravtrycket är något som följt med 

polisen i över hundra år och något som säkerligen kommer att följa med dem i en 

lång tid framöver.     
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Lagstiftning om upptagande av fingeravtryck. 
 
Rätten att uppta fingeravtryck av personer regleras i Rättegångsbalken 28:14§ 
 
14§ Av den som är anhållen eller häktad må fotografi och fingeravtryck tagas; han vare ock 
underkastad annan dylik åtgärd. Vad nu sagts gälle ock annan, om det erfordras för 
vinnande av utredning om brott, varå fängelse kan följa. 
Närmare bestämmelser om åtgärd, som här avses, meddelas av regeringen. Lag (1974:573). 

 
I Förordning (1992:824) om fingeravtryck finns följande bestämmelser: 
 
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om fingeravtryck och fotografi m.m. som tas 
med stöd av rättegångsbalken eller lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll. 
Förordning (1999:583). 
 
2 § Fingeravtryck och fotografi skall, med stöd av föreskrifterna i 28 kap. 14 § 
rättegångsbalken, tas av den som har 
1. häktats som misstänkt för brott, 
2. anhållits som misstänkt för brott, om den anhållne är okänd och undandrar sig att uppge 
namn, hemvist eller födelsetid eller lämnar uppgifter om dessa förhållanden som kan antas 
vara osanna, 
3. anhållits som misstänkt för brott, om fingeravtryck eller fotografi kan behövas för att 
utreda om den anhållne har begått brottet eller något annat brott eller annars för att få till 
stånd erforderlig utredning eller om den anhållne anses farlig för den allmänna säkerheten 
eller laglydnaden. 
   Om det behövs för att utreda brott på vilket fängelse kan följa, får fingeravtryck och 
fotografi tas också av den som misstänks för brottet utan att vara anhållen eller häktad för 
detta samt av den som inte är misstänkt för brottet. 
 
6 § Beslut om att ta avtryck eller fotografi eller göra en videoupptagning enligt 2-4 §§ fattas 
av undersökningsledaren i de fall åtgärden behövs för utredningen av brottet. I övriga fall 
enligt 2-4 §§ samt enligt 5 § fattas beslutet av polismyndigheten. Förordning (1999:583). 
 
7 § Fingeravtryck, fotografi samt avtryck av hand eller fot skall tillsammans med 
beskrivning av personen skyndsamt sändas till Rikspolisstyrelsen. Detta gäller dock inte i 
fråga om avtryck eller fotografi som med stöd av 2 § tas av den som inte är misstänkt för 
brott. 
 
8 § Rikspolisstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter för polisen som behövs när det 
gäller att enligt denna förordning 
- ta fingeravtryck, - ta avtryck av hand, fot eller öra, - ta fotografi, eller - göra 
videoupptagning. Förordning (1999:583). 
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FÖRKLARING PÅ GRUPPERING AV FINGERAVTRYCK. 

 

Beroende på vilken typ av mönster som ett fingeravtryck har så kan man säga 
att det tillhör en grupp eller en ”familj”.  Det finns nio olika typer av 
mönsterformer. Förklaringen finns är hämtad från Identifieringslärans grunder 
av Sven Arne Eriksson och Olle Rispling sidan 61-63. 

 

1.Bågmönster. 

2.Tältbågemönster.               

3.Radialslingor.  

4.Ulnarslingor. 

5.Specialslingor. 

6.Cirkulära mönster. 

7.Elliptiska mönster. 

8.Sammansatta mönster. 

9. Amputeringar och mönster, som 
är helt förstörda av ärrbildningar. Ej 
med på bild. 
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Ett nytt lagförslag för DNA-register. 

 

Sedan 1 April 1999 får endast personer som dömts för brott som ger fängelse i 

mer än två år registreras i DNA-registret. Det nya förslaget är att man skippar 

2-års regeln.  

Detta innebär att alla som döms för brott där fängelse ingår i straffskalan kan 

registreras i DNA-registret. Man föreslår också i förslaget att även misstänkta 

för dessa brott ska kunna registreras. 

 

Grunden till detta lagförslag är att det är få som registreras eftersom att brotten 

med 2-år i straffskalan inte tillhör mängdbrotten.  Detta är ett stort minus 

eftersom att mängdbrotten utgör en stor del av den totala brottsligheten samt att 

dessa brott ofta är en inkörsport till grövre brottslighet. 

 

En utvidgning av DNA-registret skulle medföra att en stor del av mängdbrotten 

skulle kunna klaras upp och att utredningstiderna skulle minska. 
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Automated Fingerprint Identification System (AFIS) 

Ett bildhanteringssystem som används för att lagra, söka och finna finger- och 

handflateavtryck. Systemet gör en digital "karta" över varje fingeravtryck 

genom att skapa unika matematiska algoritmer baserade på förhållandet mellan 

olika karakteristika i avtrycket. Detta möjliggör snabba sökningar i databasen 

efter matchande fingeravtryck vilket kraftigt minskar det antal "kandidater" som 

slutligen verifieras manuellt. 

Fingeravtryck kan läggas in i databasen  genom  att skannas in från 

tiofingerblanketter, lyfta fingeravtryck, negativ, fotografier eller laddas in från 

digitalkameror och direkt från Livescan.  

 

Denna beskrivning är hämtad från 

http://www.polisen.se/inter/nodeid=24812&pageversion=1.html 

 

 
 
 
 


