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 Abstract 
  

  I mitten av 80-talet gjordes upptäckter för att kunna använda DNA för 

personidentifiering, sedan dess har tekniken utvecklats. Denna utveckling har lett 

till att tekniken nu är given i polisens brottsutredande verksamhet. DNA-tekniken 

är ett nytt verktyg som polisen kan använda sig av i sitt arbete med att utreda och 

förebygga brott.  

  Syftet med rapporten är att beskriva för- och nackdelar med DNA-register ur ett 

brottsutredande perspektiv samt dess inverkan på den personliga integriteten.  

  Rapporten bygger på litteraturstudier och på webbaserad information.  

  Resultatet av denna rapport är att de olika DNA-registren är ett bra verktyg för 

polisens brottsutredande och brottsförebyggande verksamhet. Detta verktyg leder 

inte bara till att personer döms för olika brott utan även att misstänkta helt kan 

frias från misstanke. Polisen kan också avfärda vissa personer från utredningar 

utan att behöva ägna tid åt att utreda deras inblandning på annat sätt. DNA-

registren kan leda till att polisens utredningar på ett tidigt stadium kan ledas åt rätt 

håll.  

  Den inverkan som dessa register har på den personliga integriteten är inte 

omfattande. De personer som registreras i DNA-registret är bara de som blivit 

dömda till annan påföljd än böter och det är därför bara dessa personers integritet 

som påverkas. Personliga integriteten hos vanliga personer som inte begått brott 

kan påverkas i de fall de blir utsatt för en provtagning som skäligen misstänkta för 

ett brott eller om synnerlig anledning finns. 
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1  Inledning 

 

Meningen med denna rapport är att belysa problematiken med ett DNA-register 

och dess inverkan på den personliga integriteten. Anledningen till att vi vill 

skriva om detta ämne är de lagändringar som började gälla 1 januari 2006, och 

vad de innebär för polisens arbete med att utreda brott samt hur dessa ändringar 

påverkar den personliga integriteten. I rapporten kommer innebörden samt 

konsekvenserna av de nya lagändringarna att beskrivas. Argument för och emot 

ett utökat DNA-register kommer även att tas upp.  

Bakgrunden till vårt val av rapportämne samt rapportens syfte, frågeställningar 

samt tillvägagångssätt kommer vi att beskriva i detta inledande kapitel.  

 

1.1  Bakgrund 

I mitten av 1980-talet gjordes det banbrytande upptäckter för att kunna använda 

DNA för personidentifiering.1 Sedan dess har tekniken för att få fram DNA-

profiler gjort enorma framsteg. Idag kan man utvinna DNA ur relativt små 

mängder av ett biologiskt spår, samt med stor säkerhet fastställa om en DNA-

profil överensstämmer med spåret. Detta har lett till att tekniken har en given 

plats hos polisens brottsutredande verksamhet samt inneburit krav på en utökad 

möjlighet att kunna registrera personers DNA-profiler.  

DNA-tekniken har visat sig vara ett mycket effektivt vapen i polisens 

brottsutredande verksamhet. Man har kunnat lösa flera fall med hjälp av denna 

teknik. Med hjälp av detta register kan inte bara personer lagföras utan även 

avfärdas som misstänkta från olika brottsutredningar. Detta har lett till att 

tidigare misstänkta gärningsmän har kunnat frias från misstanke med hjälp av 

detta register.  
                                                
1 Särtryck ur Kriminalteknik, nummer 4, 2003, sid. 3 
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Idag är uppklarningsprocenten på så kallad mängdbrottslighet inte 

tillfredställande hög, vilket har lett till diskussioner angående polisens förmåga 

att utreda brott. DNA-registret är ett nytt verktyg som polisen har till sin hjälp i 

brottsutredningar och som kan effektivisera arbetet att utreda brott.  

 

1.2 Syfte 

1 januari 2006 trädde ett antal nya lagar i kraft vilka gör det möjligt för polisen 

att föra ett DNA-register över personer som blivit dömda till annan påföljd än 

böter. Syftet med denna rapport är att beskriva fördelar och nackdelar för 

polisen att kunna använda ett sådant register ur ett brottsutredande perspektiv 

samt vilka fördelar och risker ett sådant innebär för den personliga integriteten.  

 

1.3  Frågeställningar 

De frågeställningar som ska besvaras i denna rapport är: 

• Hur påverkar de nya lagändringarna rörande provtagning och 

registrering av DNA-profiler polisens utredningsarbete? 

• Bidrar de olika DNA-registren till en ökad rättssäkerhet? 

• Finns det några fördelar och/eller risker med ett DNA-register för den 

enskilda medborgaren?  

 

1.4 Avgränsningar 

Denna rapport avgränsas till att behandla den nya lagstiftningen för provtagning 

av och registrering av DNA-profil samt problematiken kring den personliga 

integriteten som följer av dessa lagar.  
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1.5 Tillvägagångssätt 

Inhämtning av information för att skriva denna rapport kommer främst att ske 

genom litteraturstudier i form av böcker, artiklar, tidskrifter samt internet. 

Denna litteratur kommer att granskas kritiskt och källorna som ligger bakom 

litteraturen kommer också att ses över. 

 

 

2  DNA-analys inom kriminaltekniken 

 
I det följande kapitlet beskrivs vad DNA är för något samt vad som analyseras i 

DNA-molekylen. Den vanligaste analysmetoden, PCR (polymerase chain 

reaction), beskrivs även.2  

 

2.1 DNA 

DNA står för deoxyribo nucleid acid och är den kemiska benämningen på vår 

arvsmassa samt bäraren av våra gener. Denna DNA finns samlad i kromosomer 

i alla cellkärnor i kroppen samt i mitokondrierna som sköter cellernas 

energiförsörjning. DNA-molekylen är spiralformad och består av 

sammanbundna strängar som förenas av fyra kvävebaser så kallade nukleotider.  

De fyra kvävebaserna är adenin (A), tymin (T), cytocin (C) och guanin (G). Ett 

A i den ena strängen motsvaras alltid av ett T i den andra och C i den ena av ett 

G i den andra. Arvsmassan består av ca 3 miljarder sådana baspar. Mycket 

förenklat kan man säga att kombinationen av basparens ordningsföljd längs 

DNA-molekylen ger oss våra egenskaper och anlag. 

 

                                                
2 Promemorian Genetiska fingeravtryck, Ann-Marie Begler, 2004, sid. 27-31 
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2.2 Område som analyseras 

DNA:t består av ca 3 miljarder baspar av de olika kvävebaserna men endast en 

miljondel undersöks i en kriminalteknisk DNA-analys. De områden som 

analyseras kallas STR-områden (short tandem repeats).  Dessa STR-områden 

ligger i de delar av DNA-spiralen som kallas ”nonsens-DNA”. Så vitt man 

känner till har dessa områden ingenting att göra med en persons synliga 

egenskaper såsom utseende eller personlighetskaraktärer. Dessa STR-områden 

består av sekvenser om 2-5 baspar som upprepas ett flertal gånger. Variationen 

mellan individer är skillnader i antalet upprepningar som mäts vid analysen. 

Detta ses då som längdskillnader, ju fler upprepningar desto längre. De längder 

som detekteras omvandlas till siffror, vilka är direkt kopplade till antalet 

upprepningar. På SKL (Staten kriminaltekniska laboratorium) sker analys 

rutinmässigt av 10 olika STR-områden samt ett område för könsbestämning. 

 

2.3 Analysmetoden 

En DNA-analys av ett tillvarataget biologiskt spår sker i en sekvens av flera 

olika steg; utvinning och rening av DNA:t, mängdbestämning, kopiering samt 

separation och utläsning.  

  Första steget är utvinningen och reningen av DNA:t. Här blandas provet med 

vatten för att lossa cellerna från materialet. Därefter värms det hela upp till nära 

kokpunkten vilket gör att cellens och cellkärnans väggar förstörs och de 

värmetåliga DNA-strängarna kan slippa ut. Eventuella föroreningar i det 

biologiska spåret tvättas också bort. Olika metoder finns till hands för detta 

ändamål beroende på spårtyp, spårets renhet eller kvalitet samt vilket underlag 

spåret sitter på.   

  I andra steget mängdbestäms DNA-innehållet i provet. För lite DNA ger inga 

eller för dåliga resultat medan för stor mängd DNA medför att analysen riskerar 

att ”slå i taket”. Resultatet blir då inte tillförlitligt och provet behöver göras om. 
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Ungefär 100 celler används vid analysen. Om provet inte kan uppvisa denna 

mängd har tillräckligt med DNA för typbestämning inte kunnat uppvisas.  

  I det tredje steget sker själva DNA-typbestämningen. Den bygger på en 

kopieringsmetod som kallas PCR (polymerase chain reaction). Denna metod 

bygger på att valda delar av DNA:t, i detta fall de 10 utvalda STR-områdena 

och området för könsbestämning, kopieras. Kopieringen genomförs 28 gånger 

(cykler) där antalet DNA-molekyler i de utvalda delarna fördubblas vid varje 

cykel. Slutresultatet blir miljoner kopior av STR-områdena och området för 

könsbestämning. PCR-metoden efterliknar kroppens egen DNA-process vid 

celldelning. Det är viktigt att denna process är mycket noggrann för att de 

kopierade valda delarna av DNA:t skall kunna fungera. I detta steg markeras 

även de kopierade STR-bitarna med ett fluorescerande färgämne för att kunna 

detekteras vid den senare utläsningen.  

  I fjärde steget separeras slutligen de färglagda och kopierade 10 STR-

områdena åt storleksmässigt genom en så kallad elektrofores. Efter separationen 

avläses sedan de erhållna DNA-fragmentens längd i de olika områdena och 

omvandlas sedan med datorstöd till numeriska värden, den så kallade DNA-

profilen framträder.  

 

2.4 Slutsatser av typbestämningen av DNA 

Den DNA-profil man fått fram vid DNA-analysen jämförs med redan sparade 

DNA-profiler eller från prover från målsägande eller misstänkta eller liknande. 

Om en persons DNA skiljer sig från spårets DNA, är denna person utesluten 

som källa till spåret. Om däremot en persons DNA-profil överensstämmer med 

DNA-profilen från det biologiska spåret, kan det vara så att den personen har 

avsatt spåret. För att besvara frågan om hur vanligt förekommande den aktuella 

DNA-profilen i det biologiska spåret är görs en statistisk beräkning som 

grundar sig på en databas för ”svensk normalbefolkning”, vilket omfattar 350 

personer. Storleken på denna databas räcker för att få fram en säker frekvens. 

Den beräknade frekvensen för spårets DNA-profil anger risken för en 
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slumpmässig överensstämmelse med en annan obesläktad person, vem som 

helst. Denna frekvens avgör vilken av nedanstående formuleringar som används 

som slutsats för sannolikheten att ett spår kommer från en viss person. Om 

resultatet av typbestämningen av DNA:t visar på en överensstämmelse mellan 

spåret och en individ beräknar man hur vanlig den erhållna typkombinationen 

för spåret är i ”svensk normalbefolkning”. Frekvensen ger ett mått på hur stor 

risken är att en persons DNA-profil av en slump ska överensstämma med 

spårets DNA profil.3 

 

Slutsats  

Det kan uteslutas… - 

Det kan inte uteslutas… 1 på 1 - 1 på 99 

Skäl talar för att… 1 på 100 - 1 på 9999 

Starka skäl talar för att… 1 på 10000 - 1 på 999 999 

Det kan hållas för visst att… 1 på 1 miljon eller lägre   

 

 

3  Ny och ändrad lagstiftning 

 

En kroppsbesiktning i straffprocessuell mening är en undersökning av kroppens 

yttre och inre delar, provtagningar av kroppen samt en efterföljande 

undersökning av dessa prov.4 Att ta ett DNA-prov mot någons vilja regleras 

inom ramen för rättegångsbalkens bestämmelser i 28 kapitlet om 

kroppsbesiktning.  

  I polisdatalagen (1998:622) finns bl.a. bestämmelser som gör det möjligt för 

polisen att föra tre olika register som innehåller uppgifter från DNA-analyser. 

                                                
3 Promemorian Genetiska fingeravtryck, Ann-Marie Begler, 2004, sid. 30-31 
4 Särtryck ur Rättegångsbalken kap 19-28, 36, Peter Fitger, 2002, sid. 28:26 
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Ett register, DNA-registret, innehåller uppgifter om resultat av DNA-analyser 

efter prov som avser personer som efter en lagakraftvunnen dom har dömts till 

annan påföljd än böter eller godkänt ett strafföreläggande som avser villkorlig 

dom. Ett annat register, spårregistret, innehåller uppgifter om resultat av DNA-

analyser från spår som har gjorts under brottsutredningar och som inte kunnat 

hänföras till en speciell person. Ytterligare ett register som får föras enligt 

denna lag är utredningsregistret som innehåller uppgifter om resultat av DNA-

analyser som avser personer som är skäligen misstänkta för ett brott där 

fängelse kan följa. Sedan innehåller lagen bestämmelser om när proven skall 

gallras eller förstöras från de olika registren.  

  Nedan redovisas den lagstiftning som gäller för tagande av DNA-prov och 

registrering av uppgifter som kommer från ett sådant. Även ändringar och 

tillägg som gjorts i den senaste lagstiftningen förklaras. 

 

3.1 Ändringar i Rättegångsbalkens 28 kapitel  

I rättegångsbalken har det skett ändringar i 12 och 13 §§ samt tillägg av två nya 

paragrafer, 12 a och 12 b §§.5 

28:12 

Denna paragraf beskriver vad en kroppsbesiktning är för något och när en sådan 

får genomföras. En kroppsbesiktning får genomföras på den som skäligen kan 

misstänkas för brott på vilket fängelse kan följa och för ändamål enligt 11 § 

eller enligt bestämmelserna i 12 a §. Genom det tillägg som gjorts i första 

styckets andra mening är det även möjligt att utföra en kroppsbesiktning på 

personer som inte är skäligen misstänkta för brott. I vilken omfattning och för 

vilket ändamål en sådan kroppsbesiktning får ske anges i 12 b §.  

 

                                                
5 Bilaga 1 Ändringar i rättegångsbalken och polisdatalagen, sid. 22-27 
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28:12 a 

Detta är en ny paragraf som innebär att kroppsbesiktning i form av salivprov får 

tas på en person som skäligen kan misstänkas för brott på vilket fängelse kan 

följa. En provtagning enligt denna paragraf får, till skillnad från 

bestämmelserna om kroppsbesiktning i 28:12 RB, ske även om det inte behövs 

för utredningen av det aktuella brottet. Enligt denna bestämmelse får 

kroppsbesiktningen endast ske om syftet är att registrera uppgifterna från DNA-

analysen i det utredningsregister eller DNA-register som förs med stöd av 

Polisdatalagen. 

  Proportionalitetsprincipen enligt 28:3 a RB skall vid varje provtagningstillfälle 

beaktas, d.v.s. syftet med åtgärden skall uppväga det intrång eller men i övrigt 

det innebär för den misstänkte. Om t.ex. den misstänkte redan finns registrerad i 

DNA-registret bör någon ny provtagning givetvis inte ske.  

 

12 b § 

Denna paragraf gör det möjligt att ta ett salivprov från en person som inte är 

skäligen misstänkt för brott då vissa krav är uppfyllda. Dels ska syftet vara att 

underlätta identifieringen vid utredningen av ett brott, dels ska det finnas 

synnerlig anledning att anta att det är av betydelse vid utredningen av brottet. 

Med synnerlig anledning menas att det skall föreligga faktiska omständigheter 

som påtagligt visar att man med fog kan förvänta sig att uppnå det avsedda 

resultatet med åtgärden. Mer ingripande provtagningsmetoder än salivprov får 

inte användas mot dessa personer, om inte personen i fråga samtycker till 

åtgärden.  

  Vidare får analysresultatet enligt andra stycket inte jämföras med de uppgifter 

som finns registrerade i register som förs enligt polisdatalagen (1998:622) som 

t.ex. spårregistret, eller i övrigt användas för annat ändamål än det för vilket 

provet har tagits.  

  Enligt tredje stycket anges att bestämmelsen i första stycket inte gäller för den 

som är under 15 år. Det innebär att man utan samtycke inte får ta salivprov på 

någon som är under 15 år mot dennes vilja.  
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13 § 

En kroppsvisitation eller en kroppsbesiktning av en kvinna får enligt denna 

paragraf endast utföras och bevittnas av en kvinna. Då ett salivprov tas för en 

DNA-analys får detta däremot tas och bevittnas av en man. 

 

3.2  Ändringar i Polisdatalagen (1998:622) 

 

22 § 

Denna paragraf beskriver syftet med resultat från DNA-analyser samt att 

rikspolisstyrelsen får föra ett DNA-register, ett utredningsregister och ett 

spårregister. 

 

23 §  

I denna paragraf finns bestämmelser när uppgifter om resultat av DNA-analyser 

får föras in DNA-registret. Detta får ske från prov som avser personer som 

genom lagakraftvunnen dom dömts till annan påföljd än böter eller godkänt ett 

strafföreläggande avseende villkorlig dom. En förutsättning för registrering i 

DNA-registret är att resultaten från DNA-analyserna gjorts med stöd av 

bestämmelserna om kroppsbesiktning i 28 kap. rättegångsbalken. Därmed blir 

det inte möjligt att registrera någon i DNA-registret genom ett DNA-prov som 

tagits i t.ex. sjukvården. 

 

24 a § 

Detta är en ny paragraf där det föreskrivs att DNA-analyser från personer som 

skäligen kan misstänkas för brott på vilket fängelse kan följa får registreras i ett 

utredningsregister. Dessa analyser måste vara gjorda enligt reglerna i 28 kap. 

RB. Denna registrering skall begränsas till att avse uppgifter om personens 
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identitet, enligt 24 § polisdatalagen, och inte någonting som på något sätt kan 

ge upplysningar om den registrerades personliga egenskaper.  

  

26 § 

Enligt en ändring i denna paragraf får uppgifter i spårregistret endast jämföras 

med analysresultatet som kan hänföras till en person som skäligen kan 

misstänkas för brott. DNA-prov från annan än den som skäligen kan misstänkas 

för brott får alltså inte jämföras med uppgifter i spårregistret oavsett om provet 

har gjorts enligt 28:12 b rättegångsbalken eller med den undersöktes samtycke. 

  

27 § 

I denna paragraf har ändringar gjorts som föreskriver att uppgifter i 

utredningsregistret skall gallras bort senast när dessa uppgifter förs över till 

DNA-registret, när förundersökning eller åtal läggs ner, åtal ogillas, eller åtal 

bifalls men påföljden blir endast böter. 

 

27 a § 

Detta är en ny paragraf som reglerar att prov tagna enligt 28:12-12 b §§ RB 

skall förstöras senast 6 månader efter att provet tagits. Behövs nytt prov efter 

detta får ett nytt prov tas. Har prov tagits från någon som inte skäligen kan 

misstänkas för brott skall dessa förstöras så snart målet slutligen avgjorts. Skall 

uppgifter gallras enligt 27 § skall även DNA-provet förstöras vid denna 

tidpunkt. 

 

28 § 

DNA-prov från någon som skäligen kan misstänkas för brott får inte användas 

för annat syfte än för vilket provet togs.  
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4 Skydd för den personliga integriteten 

 

Grundläggande bestämmelser om en persons rättigheter finns i regeringsformen 

och i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Ett DNA-prov tas 

med stöd av reglerna i 28 kap. RB, samt sparas med stöd av Polisdatalagen. 

Varje medborgare är enligt regeringsformen skyddad mot påtvingade 

kroppsliga ingrepp. Denna grundlagsskyddade rättighet kan dock begränsas 

enligt lag. 

  Nedan beskrivs gällande lagstiftning som skyddar den enskilda medborgaren 

mot ingrepp i de personliga fri- och rättigheterna.  

 

4.1 Grundlagsskydd 

I regeringsformens 2 kapitel finns bestämmelser om medborgarnas 

grundläggande friheter och rättigheter gentemot det allmänna. I 6 § finns det 

bestämmelser om att varje medborgare är skyddad mot att det allmänna begår 

påtvingade handlingar eller ingrepp mot dem. Exempel på handlingar man som 

medborgare är skyddad mot kan t ex vara kroppsvisitation, husrannsakan och 

liknande intrång samt avlyssnande av telefoner samt kontroll av försändelser 

eller brev. Enligt 8 § är också varje medborgare gentemot det allmänna skyddad 

mot frihetsberövande. Vidare är man som medborgare enligt regeringsformen 

också skyddad mot dödsstraff och tortyr enligt 4 och 5 §§. I ett fungerande 

samhälle behövs det lagar som upprätthåller den allmänna ordningen. För att 

denna ska kunna upprätthållas behöver polisen, som har tilldelats denna uppgift, 

verktyg för att se till att lagarna följs. Till deras uppgift hör att utreda brott mot 

gällande lagar och se till att de som är skyldiga till ett brott får det straff som är 

föreskrivet. I regeringsformen 2 kap.12 § finns därför föreskrivet att de fri- och 

rättigheter som varje medborgare är skyddad mot, bl.a. enligt 6 och 8 §§, kan 
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begränsas enligt lag. I samma paragraf står det att begränsningar endast får 

göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. 

Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det 

ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör 

ett hot mot den fria åsiktsbildningen som är en av folkstyrelsens grundvalar.  

 

4.2 Europakonventionen 

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna gäller i Sverige genom 

europakonventionen som lag. Artikel 6 och 8 är de artiklar som främst är 

viktiga för användningen av DNA-tekniken i brottsutredningar.  

  I artikel 6 beskrivs att en misstänkt person skall anses vara oskyldig till dess 

att denne är dömd för brottet. Personer som inte direkt är misstänkta för brott 

skall också skyddas av detta så att de inte blir utpekade som brottslingar av det 

allmänna.6  

  Av artikel 8 framgår bl.a. att alla har rätt till respekt för sitt privat- och 

familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Denna rätt får inte inskränkas av 

offentlig myndighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt 

samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, allmänna säkerheten, 

landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott samt 

för att skydda andra personers friheter och rättigheter eller hälsa och moral.7 

 

4.3 Fördelar och nackdelar för den personliga integriteten  

Med de olika DNA-register som finns i Sverige idag kan man både säga att det 

finns fördelar och nackdelar för den personliga integriteten. Idag är det bara de 

som är dömda till annan påföljd än böter som finns registrerade i DNA-

                                                
6 Bilaga 2 Europakonventionen artikel 6 och 8, artikel 6 
7 Bilaga 2 Europakonventionen artikel 6 och 8, artikel 8 
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registret. Det finns också ett spårregister med analyser som inte kan hänföras 

till någon utpekad person och ett utredningsregister över dem som är skäligen 

misstänkta för brott som kan föranleda fängelse.8  

Det kan ses som integritetskränkande att bara de som är dömda till annan 

påföljd än böter finns registrerade i DNA-registret. Dessa är redan dömda för 

sitt brott och det kan då ses som ett ytterligare straff att bli registrerad i DNA-

registret. Om ett register omfattar alla medborgare kan det ses som mindre 

integritetskränkande för den enskilda individen samtidigt som det kan ses som 

en diskriminering av hela befolkningen.9 Med ett DNA-register kan man som 

misstänkt både bli bunden vid en viss händelse eller plats men man kan också 

helt uteslutas från en utredning om brott. Utesluts man från en utredning eller 

avskrivs som misstänkt på grund av ett utökat DNA-register kan det leda till 

mindre integritetskränkande åtgärder eller handlingar från polismyndigheten. 

Med ett utökat register kan många människors lidande lindras, brottoffer kan 

bearbeta det de blivit utsatta för och oskyldiga kan bli rentvådda från 

anklagelser. Den större delen av Sveriges befolkning har nytta av att polisen 

lyckas förebygga och beivra brott i större utsträckning. Mot detta skall den 

integritetskränkning det kan innebära vägas. Det finns en möjlighet att det 

planteras ut DNA-spår på brottsplatser vilket gör det viktigt att det finns andra 

bevis som styrker brottsmisstanken. Människor kan av helt legala skäl ha 

befunnit sig på en brottsplats vid tidpunkten för brottet och lämnat DNA-spår, 

vilket också gör det viktigt med kringbevisning.10  

 

 

                                                
8 Polisdatalagen (1998:622) 
9 Madeleine Leijonhufvud, Björn Eriksson, DN-debatt, 26 november, 2004 
10 Madeleine Leijonhufvud, Björn Eriksson, DN-debatt, 26 november, 2004 
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5 Fördelar med DNA-tekniken vid utredning av brott 

 

I och med de nya lagar som trädde i kraft 1 januari 2006, ges utvidgade 

möjligheter att ta DNA-prov från personer i en brottsutredning samt ett utbyggt 

DNA-register. Detta kommer förmodligen leda till att fler brott kan klaras upp. 

Brott som idag skrivs av med motiveringen att spaningsuppslag saknas eller att 

brottet uppenbart inte går att utreda kommer sannolikt att få en högre 

uppklaringsgrad.11Exempel på sådana vardagsbrott är t.ex. inbrottsstölder, 

tillgrepp av fortskaffningsmedel samt tillgrepp från motordrivet fordon. När det 

gäller våldsbrotten förväntas det att utredningarna av dessa brott kommer att gå 

snabbare med tillgång till ett omfattande DNA-register. Möjligheterna att klara 

upp dessa brott kommer dock inte att påverkas i någon större omfattning, utom i 

de fall där gärningsmannen är helt okänd.12 Eftersom lagen inte varit gällande 

så lång tid är det svårt att dra några direkta slutsatser, men troligen kommer 

dessa typer av brott att leda till fler fällande domar. Erfarenheter från 

Storbritannien och internationellt arbete visar att uppklaringsmöjligheterna för 

främst volymbrotten, bl. a. tillgreppsbrotten, kan förväntas förbättras avsevärt.  

  De utökade möjligheterna att ta DNA-prov kommer att leda till ett mer 

rutinmässigt tagande av DNA-prov av misstänkta och andra motsvarande vad 

som gäller för tagande av fingeravtryck. Det kommer även leda till att det blir 

viktigare att säkra DNA-spår från brottsplatser.13 Samtidigt är det känt att 

DNA-material är mycket känsligt för kontaminering från andra personers DNA. 

Detta kan i framtiden innebära att polisen i framtiden kan behöva en 

elimineringsdatabas med DNA-profiler från t.ex. poliser som hanterar DNA-

material.   

  De kostnader som orsakas av att fler provtagningar kommer att utföras 

kommer främst att ligga i utbildning av personalen vid polisen, de arbetsinsatser 
                                                
11 Promemorian Genetiska fingeravtryck, Ann-Marie Begler, 2004, sid. 87 
12 Promemorian Genetiska fingeravtryck, Ann-Marie Begler, 2004, sid. 90 
13 Promemorian Genetiska fingeravtryck, Ann-Marie Begler, 2004, sid. 90 
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från personalen för att ta DNA-proven samt de kostnader som uppkommer på 

IT-sidan. Detta kan å andra sidan vägas mot att fler brott antagligen kommer att 

klaras upp och att utredningstiderna för varje brott kommer att förkortas.  

  De olika register som polisen nu får föra bidrar till att stärka rättssäkerheten. 

Enligt objektivitetsprincipen skall inte bara det som är till nackdel för den 

misstänkte beaktas utan även det som talar till hans fördel.14 Med hjälp av den 

nya tekniken finns nu möjlighet att jämföra DNA-profiler från biologiska spår 

på brottsplatser med misstänkta personers DNA-profil. Det medför att man i 

framtiden får en ytterligare möjlighet att säkerställa om en viss person har 

begått ett visst brott eller inte.  

 

 

6 En jämförelse med Storbritannien (England och Wales) 

 

För att få sig en bild av hur DNA-prov används i ett annat land redogör vi 

kortfattat hur Storbritannien (England och Wales) lagstiftat på området. 

Anledningen till att vi väljer just Storbritannien är att detta land har valt att 

lagstifta på så sätt att fler DNA-prov kan tas på personer som är misstänkta för 

brott och att reglerna för registrering är mer ingripande jämfört med Sverige.15  

 

6.1  Regler för provtagning och registrering av DNA  

I England och Wales kan DNA-prov tas i form av antingen ”intimate samples” 

såsom blodprov och andra prov av kroppens inre, eller ”non-intimate samples” 

vilket innebär prov från hår, salivprov, hudskrap eller liknande. För att få ta 

”intimate samples” från en person krävs det att personen i fråga antingen är 
                                                
14 Förundersökning i brottmål, Stig Danielsson, Bruuns bokförlag, andra upplagan, sid. 41 
15 Promemorian Genetiska fingeravtryck, Ann-Marie Begler, 2004, sid. 67-69 
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häktad och skäligen misstänkt för ett brott där fängelse kan följa eller att 

personen i fråga, som inte är häktad, har lämnat två ”non-intimate samples” 

som inte kunnat användas. En förutsättning i båda fallen, att få ta ”intimate 

samples”, är dock att personen gett sitt skriftliga samtycke till åtgärden och att 

provtagningen är av betydelse för brottsutredningen. Från och med 5 april 2004, 

då den senaste lagändringen på området genomfördes, gäller emellertid att det 

räcker med att en person gripits av polis som misstänkt för ett brott på vilket 

fängelse kan följa för att polisen skall kunna ta ett DNA-prov genom salivprov 

eller liknande. Genom denna lagändring är det i huvudsak samma regler för att 

ta ett DNA-prov genom ett ”non-intimate sample” som att ta ett fingeravtryck.  

  Den DNA-profil man får genom provtagningarna från en misstänkt eller dömd 

person registreras i en nationell databas. Uppgifterna i denna databas behålls till 

dess att den registrerade personen avlidit, oavsett om personen endast varit 

misstänkt och avförts från brottsutredningen i fråga eller av domstol frikänts 

från misstanke om brott.  

  Den nationella databas över sparade DNA-profiler som förs i Storbritannien 

sedan 1995 innehåller idag ungefär 2,3 miljoner DNA-profiler från dömda och 

misstänkta personer. Detta motsvarar nästan alla kriminellt aktiva personer i 

landet. Varje år tillkommer ungefär 400 000 DNA-profiler i registret. Under 

2003 fick polisen som har hand om London-området med ca 8 miljoner 

invånare drygt 7 000 träffar mot registret när man sökte mellan misstänkta och 

spår i registret och drygt 2 000 kunde senare klaras upp tack vare träffarna i 

registret. Den största delen brott som klaras upp genom DNA-tekniken är 

mängdbrott som inbrottsstölder och tillgrepp av fortskaffningsmedel där 

gärningsmannen har varit helt okänd och där vittnen saknats.  

  För att minska riskerna för kontamination från polisen eller från anställd 

personal vid analyserande laboratorium, har man i Storbritannien inrättat 

databaser för både poliser och laboratorieanställda. Samtliga nyanställda poliser 

måste lämna ett DNA-prov som en förutsättning för anställning. DNA-
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profilerna i detta register sparas så länge personen i fråga är anställd inom 

polisen.  

 

 

7 Diskussion 

 

Kriminaliteten ökar idag i samhället och metoderna som de kriminella använder 

förfinas med alltmer organiserade ligor. Det har från olika håll framförts 

önskemål om bättre verktyg för polisen att motverka denna utveckling. Ett av 

dessa verktyg är bl.a. en ökad användning av DNA-tekniken i brottsutredningar 

och ett utbyggt DNA-register. I och med lagändringarna som gjordes vid 

årsskiftet 2006 har detta till stor del förverkligats. Man kan idag vid fler 

tillfällen ta DNA-prov på personer som skäligen kan misstänkas för brott men 

även på andra, om vissa krav är uppfyllda. När DNA-registret, som innehåller 

DNA-profiler på alla personer som dömts till annat straff än böter, är fullt 

utbyggt kan det förhoppningsvis innehålla de flesta kriminellt aktiva i vårt land. 

Det kommer antagligen att innebära att fler brott kommer att bli uppklarade.  

  Det man kan diskutera är om ett utbyggt DNA-register inkräktar för mycket på 

den personliga integriteten vägt mot nyttan av ett sådant för brottsbekämpning i 

samhället. På vilka sätt inkräktar ett DNA-register på den personliga 

integriteten och vilka är fördelarna med ett sådant register sett ur ett 

brottsbekämpande perspektiv?   

  De som registreras i DNA-registret idag är de som dömts för ett brott med 

annan påföljd än böter. Inga andra personer hamnar i detta register. Enligt oss 

inkräktar alltså inte DNA-registret över huvud taget på vanliga personer som 

inte begår brott.  
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  I utredningsregistret registreras personer som är skäligen misstänkta för ett 

brott på vilket fängelse kan följa. Dessa uppgifter tas bort när förundersökning 

avslutas eller åtal inte väcks. Det kan anses vara ett intrång i den personliga 

integriteten att bli misstänkt för ett brott man inte begått men det problemet 

finns även utan denna nya lagstiftning. Enligt vår åsikt blir det mindre intrång i 

den personliga integriteten för en person som inte begått brottet med den nya 

lagstiftningen. De kan då snabbare avföras från utredningen om det visar sig att 

deras DNA-profil inte stämmer överens med spårets DNA-profil. 

  Det register som förs i spårregistret innehåller resultat från DNA-analyser 

gjorda på spår från brottsplatser och kan inte hänföras till en specifik person. Vi 

anser därför inte att detta register inkräktar på den personliga integriteten på 

något vis.    

Själva provtagningen som sker genom ett salivprov räknas som en 

kroppsbesiktning. Det fysiska ingrepp detta medför anser vi inte kränka 

integriteten nämnvärt. I stort skiljer sig den senaste lagändringen inte mycket 

från de tidigare reglerna i rättegångsbalken om kroppsbesiktning eftersom det 

fortfarande krävs skälig misstanke om brott för att få genomföra en sådan. Den 

stora skillnaden ligger i att även den som inte räknas som skäligen misstänkt för 

brott kan bli utsatt för provtagning. För detta krävs det en synnerlig anledning 

att anta att det är av betydelse vid utredning av brottet och att det sker i syfte att 

underlätta identifieringen vid utredningen av brottet. Regeln överensstämmer 

med reglerna om kroppsvisitation, som man också kan utföra på en person som 

inte är skäligen misstänkt för brott.  

  När det gäller själva registreringen av resultatet från DNA-analysen existerar 

idag tre olika register, spårregistret, utredningsregistret och DNA-registret. I det 

nya utredningsregistret sparas resultat från provtagning på skäligen misstänkta 

personer under brottsutredningen. Om dessa personer döms till annan påföljd än 

böter flyttas dessa över till DNA-registret och tas bort från utredningsregistret. 

Den DNA-profil som sparas i registren kan som man vet idag inte säga något 



Rapport 318, DNA-registret  
Niklas Berglund 
Magnus Högberg 

 20 

 

om en persons personliga egenskaper.16 Även om någon skulle komma åt 

registret kan man alltså i dagsläget inte läsa ut något om hur personen ser ut 

eller dennes egenskaper. DNA-profilen säger alltså idag inte mer om en person 

än t.ex. personnumret. Man kan inte veta vad framtidens teknik kommer att 

kunna utläsa från den DNA-profil som registreras, men ska man avstå från de 

fördelar DNA-tekniken ger idag för vad som möjligen blir möjligt i framtiden? 

Vi tycker inte att man ska avstå från dessa fördelar. Som lagen är konstruerad 

idag är syftet endast att jämföra DNA-profilen i ett spår under en 

brottsutredning med registrerade profiler i DNA-registret. Även om man skulle 

kunna utläsa något om personliga egenskaper från DNA-profilen idag finns det 

inte lagstöd för det idag. Som lagen är konstruerad idag anser vi att det inte 

finns risk för att dessa register skall användas till annat än dagens syfte och 

även om det skulle det så säger DNA-profilen inte något om en persons 

personliga egenskaper.  

  Vissa anser att det inte har någon betydelse att deras DNA-profil finns 

registrerad då de inte har något att dölja. Andra anser att det är ett steg närmare 

ett övervakningssamhälle. De menar även att det strider mot de grundläggande 

fri- och rättigheter varje medborgare är berättigad till i Sverige. 

  Idag registreras bara de som är dömda till annan påföljd än böter i DNA-

registret. När dessa sedan har avtjänat sitt straff finns de fortfarande kvar i 

registret. Detta kan upplevas som kränkande för dessa individer. Samhället 

stämplar dessa individer för något som de kanske har för avsikt att komma 

ifrån. En lösning på detta problem, enligt oss, är att övriga medborgare i 

Sverige också finns registrerade i DNA-registret. Om alla finns med i detta 

register kränker man inte någons personliga integritet? 

För polisen gäller det nu, med de nya möjligheterna som DNA-tekniken och de 

register som förs, att inte lita allt för mycket på att DNA-tekniken skall lösa alla 

brott. Eftersom det finns möjligheter att plantera ut annans DNA på 

                                                
16 Regeringens proposition 2005/06:29, sid. 11 



Rapport 318, DNA-registret  
Niklas Berglund 
Magnus Högberg 

 21 

 

brottsplatser är det fortfarande viktigt för polisen att ta fram stödbevisning. 

DNA-tekniken gör det möjligt för polisen att effektivare utreda så kallad 

vardagsbrottslighet som stölder och liknande. Det är givetvis ett viktigt redskap 

i polisens brottsutredande verksamhet. DNA-tekniken är även ett viktigt 

redskap i det brottsförebyggande arbetet. Om man kommer åt blivande 

kriminella i deras tidiga bana är chansen större att bryta deras kriminella 

livsstil.  

I och med DNA-tekniken och de nya lagar som började gälla 1 januari 2006, 

ökar, enligt vår åsikt, rättssäkerheten. Den som misstänks för ett brott för vilket 

fängelse kan följa kan snabbare antingen avföras från utredningen eller bindas 

vid brottet.  
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Bilaga 1 Ändringar i rättegångsbalken och polisdatalagen 

 

Ändringar i rättegångsbalken 

 

Tidigare lydelse  Nuvarande lydelse

 

12 § Den som skäligen kan misstänkas för 

ett brott på vilket fängelse kan följa får 

kroppsbesiktigas för ändamål som anges i 

11 §.  

12 § Den som skäligen kan misstänkas för 

ett brott på vilket fängelse kan följa får 

kroppsbesiktigas för ändamål som anges i 

11 § eller enligt bestämmelserna i 12a §. 

I den omfattning och för det ändamål som 

anges i 12 b § får också en annan person 

kroppsbesiktigas.  

Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre samt tagande av 

prov från människokroppen och undersökning av sådana prov. En kroppsbesiktning får inte 

utföras så att den undersökte riskerar framtida ohälsa eller skada. 

  Den som skall kroppsbesiktigas får hållas kvar för ändamålet upp till sex timmar eller, om 

det finns synnerliga skäl, ytterligare sex timmar.  

 

12 a § Kroppsbesiktning genom tagande 

av salivprov får ske på den som skäligen 

kan misstänkas för ett brott på vilket 

fängelse kan följa, om syftet är att göra 

en DNA-analys av provet och registrera 

uppgifter om resultatet av analysen i det 

DNA-register eller det utredningsregister 

som förs enligt polisdatalagen 

(1998:622).  
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2006-04-24 

 

12 b § Kroppsbesiktning genom tagande 

av salivprov får ske på annan än den som 

skäligen kan misstänkas för brott, om 

1. syftet är att genom en DNA-analys av 

provet underlätta identifiering vid 

utredning av ett brott på vilket fängelse 

kan följa, och 

2. det finns synnerlig anledning att anta 

att det är av betydelse för utredning av 

brottet. 

  Analysresultatet får inte jämföras med 

de uppgifter som finns registrerade i 

register som förs enligt polisdatalagen 

(1998:622) eller i övrigt användas för 

annat ändamål än det för vilket provet 

har tagits. 

  Första stycket gäller inte den som är 

under 15 år.  

 

13 § Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall i tillämpliga delar gälla vad i 

3 a, 4, 8 och 9 §§ är föreskrivet om husrannsakan. Är fara i dröjsmål, får kroppsvisitation 

och kroppsbesiktning beslutas av polisman. 

  Förrättning, som är av mera väsentlig omfattning, skall verkställas inomhus och i avskilt 

rum. Verkställs den av någon annan än en läkare, skall såvitt möjligt ett av 

förrättningsmannen anmodat trovärdigt vittne närvara. Blodprov får inte tas av någon annan 

än en läkare eller en legitimerad sjuksköterska. Annan mera ingående undersökning får 

utföras endast av läkare. 

Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning 

av en kvinna får inte verkställas eller 

Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning 

av en kvinna får inte verkställas eller 
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2006-04-24 

bevittnas av någon annan än en kvinna, 

läkare eller legitimerad sjuksköterska. 

Kroppsvisitation som enbart innebär att 

föremål som en kvinna har med sig 

undersöks och kroppsbesiktning som 

enbart innebär att blodprov eller 

alkoholutandningsprov tas får dock 

verkställas och bevittnas av en man.  

bevittnas av någon annan än en kvinna, 

läkare eller legitimerad sjuksköterska. 

Kroppsvisitation som enbart innebär att 

föremål som en kvinna har med sig 

undersöks och kroppsbesiktning som 

enbart innebär att blodprov, 

alkoholutandningsprov eller salivprov för 

DNA-analys tas får dock verkställas och 

bevittnas av en man.  

 

 

Ändringar i polisdatalagen (1998:622) 

 

Tidigare lydelse  Nuvarande lydelse

 

22 § Uppgifter om resultat av DNA-

analyser får behandlas endast för att 

underlätta identifiering av personer i 

samband med utredning av brott. 

Rikspolisstyrelsen får föra register (DNA-

register och spårregister) i enlighet med 

23-27 §§ över de uppgifter som 

behandlas.  

22 § Uppgifter om resultat av DNA-

analyser får behandlas endast för att 

underlätta identifiering av personer i 

samband med utredning av brott. 

Rikspolisstyrelsen får föra register (DNA-

register, utredningsregister och 

spårregister) i enlighet med 23-27 §§ över 

de uppgifter som behandlas. 

  Sådana uppgifter som avses i första stycket får även behandlas i förundersökningar och 

särskilda undersökningar.  
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23 § Ett DNA-register får innehålla 

uppgifter om resultatet av DNA-analyser 

som har gjorts under utredning av ett 

brott och som avser personer som har 

dömts för  

1. ett sådant brott mot en persons liv 

eller hälsa, personliga integritet eller 

säkerhet som avses i 3, 4, 6, 8, 12 eller 17 

kap. brottsbalken, om brottet kan leda till 

fängelse i mer än två år, 

2. ett allmänfarligt brott som avses i 13 

kap. brottsbalken, om brottet kan leda till 

fängelse i mer än två år eller 

3. försök, förberedelse, stämpling, 

anstiftan eller medhjälp till ett sådant 

brott som avses i 1 eller 2.  

23 § Ett DNA-register får innehålla 

uppgifter om resultatet av DNA-analyser 

som gjorts med stöd av bestämmelserna i 

28 kap. rättegångsbalken och som avser 

personer som 

1. genom lagakraftvunnen dom har 

dömts till annan påföljd än böter, eller 

2. har godkänt ett strafföreläggande 

som avser villkorlig dom.  

 

24 a § Ett utredningsregister får 

innehålla uppgifter om resultatet av 

DNA-analyser som har gjorts med stöd 

av bestämmelserna i 28 kap. 

rättegångsbalken och som avser personer 

som är skäligen misstänkta för brott på 

vilket fängelse kan följa.  

  Vad som anges i 24 § gäller också vid 

registrering i utredningsregistret. 
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26 § Uppgifter i spårregister får endast 

jämföras med analysresultatet  

1. som inte kan hänföras till en 

identifierbar person, 

2. som finns i DNA-registret, eller 

3. som kan hänföras till en person som 

är misstänkt för brott.  

26 § Uppgifter i spårregister får endast 

jämföras med analysresultatet  

1. som inte kan hänföras till en 

identifierbar person, 

2. som finns i DNA-registret, eller 

3. som kan hänföras till en person som 

är skäligen misstänkt för brott.  

 

27 § Uppgifter i DNA-registret skall gallras senast när uppgifterna om den registrerade 

gallras ur belastningsregistret enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. 

  Uppgifter i utredningsregistret skall 

gallras senast när uppgifterna om den 

registrerade får föras in i DNA-registret 

eller när förundersökning eller åtal läggs 

ned, åtal ogillas, åtal bifalls men 

påföljden bestäms till enbart böter eller 

när den registrerade godkänt ett 

strafföreläggande som avser enbart 

böter. 

 Uppgifter i spårregister skall gallras senast trettio år efter registreringen. 

 

27 a § Ett prov för DNA-analys som har 

tagits med stöd av bestämmelserna i 28 

kap. 12-12 b §§ rättegångsbalken skall 

förstöras senast sex månader efter det att 

provet togs. 

  Om uppgifterna i utredningsregistret 

skall gallras vid en tidigare tidpunkt 

enligt 27 §, skall även det prov som avser 

den registrerade förstöras senast vid 

samma tidpunkt  
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  Om provet har tagits från någon som 

inte är skäligen misstänkt för brott, skall 

provet förstöras så snart målet eller 

ärendet slutligen har avgjorts. 

 

28 § 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 

togs. Ett sådant prov får inte heller 

sparas efter det att målet slutligt har 

avgjorts.  

28 § Om det i samband med utredning av 

ett brott har tagits ett prov för DNA-

analys, får provet inte användas för något 

annat ändamål än det för vilket det togs. 
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Bilaga 2 Europakonvention artikel 6 och 8 

 

Artikel 6 - Rätt till en rättvis rättegång  

1. Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter och skyldigheter eller av en 
anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rättvis och offentlig förhandling 
inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol, som upprättats enligt lag. 
Domen skall avkunnas offentligt, men pressen och allmänheten får utestängas från 
förhandlingen eller en del därav av hänsyn till den allmänna moralen, den allmänna 
ordningen eller den nationella säkerheten i ett demokratiskt samhälle, eller då minderårigas 
intressen eller skyddet för parternas privatliv så kräver eller, i den mån domstolen finner det 
strängt nödvändigt, under särskilda omständigheter när offentlighet skulle skada rättvisans 
intresse.  

2. Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld 
lagligen fastställts.  

3. Var och en som blivit anklagad för brott har följande minimirättigheter  

a) att utan dröjsmål, på ett språk som han förstår och i detalj, underrättas om innebörden av 
och grunden för anklagelsen mot honom,  

b) att få tillräcklig tid och möjlighet att förbereda sitt försvar,  

c) att försvara sig personligen eller genom rättegångsbiträde som han själv utsett eller att, 
när han saknar tillräckliga medel för att betala ett rättegångsbiträde, erhålla ett sådant utan 
kostnad, om rättvisans intresse så fordrar,  

d) att förhöra eller låta förhöra vittnen som åberopas mot honom samt att själv få vittnen 
inkallade och förhörda under samma förhållanden som vittnen åberopade mot honom,  

e) att utan kostnad bistås av tolk, om han inte förstår eller talar det språk som begagnas i 
domstolen. 

 

Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv 

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 
korrespondens.  
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2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med stöd 
av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens 
säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av 
oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för andra personers fri- och 
rättigheter. 

 

 

 

 

 

 


