
Polisutbildningen vid Umeå universitet 
Vårterminen, 2006 
Moment 4:3 
Fördjupningsarbete 
Rapportnummer 319 
 

 

 

 

DNA-REGISTER 
HELTÄCKANDE ELLER INTE? 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ted Persson 

Tomas Åman 

 



 Sammanfattning 

Syftet med detta arbete var att visa vilka fördelar respektive nackdelar ett 

heltäckande DNA-register skulle kunna innebära. 1 januari 2006 ändrades 

lagstiftningen gällande DNA-register. Många menar att den lagstiftningen inte är 

tillräcklig utan att DNA-registret borde vara heltäckande, det vill säga att hela 

Sveriges befolkning skulle vara registrerade. 

Dagens lagstiftning innebär att DNA-prov får tas på alla som är skäligen 

misstänkta för brott, även om det inte är nödvändigt för utredningen av brottet. 

Lagändringen innebär dessutom att DNA-prov även skall få tas på personer som 

inte är skäligen misstänkta för brott om syftet är att underlätta identifiering vid 

utredning av ett brott som kan leda till fängelse. 

Ett heltäckande register skulle innebära att polisen inte skulle behöva ta DNA-

prov av misstänkta utan direkt kunna jämföra spår från en brottsplats mot det 

heltäckande registret. 

Vi har studerat lagtext i form av polisdatalagen och rättegångsbalken samt 

debattartiklar om ämnet. 

Av det material som vi har tagit del av under arbetets gång har de som varit 

negativt inställda till ett heltäckande register förutspått att det skulle vara ett hot 

mot vår integritet genom att genetiska egenskaper lagras. Ytterligare argument mot 

ett heltäckande DNA-register har varit kostnaden, svårigheter att få personer att 

frivilligt lämna prov samt säkerhet vid förvaring av prover. 

Förespråkarna har ansett att ett heltäckande DNA-register inte utgör något hot 

mot vår integritet eftersom våra genetiska egenskaper inte lagras i ett register för 

kriminaltekniskt bruk. Ett heltäckande DNA-register kan innebära en 

samhällsekonomisk besparing. För att registret inte ska uppfattas som 

integritetskränkande bör hela befolkningen finnas med i registret.  
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1  Inledning 

Från 2006-01-01 gäller ny lagstiftning angående utökat DNA-register. 

Förändringen innebär att DNA-prov får tas på alla som är skäligen misstänkta för 

brott, även om det inte är nödvändigt för utredningen av brottet. Tidigare fick 

DNA-prov endast tas av den som var skäligen misstänkt för ett brott som kan leda 

till fängelse och om det var nödvändigt för utredningen av brottet. Lagändringen 

innebär dessutom att DNA-prov även skall få tas på personer som inte är skäligen 

misstänkta för brott om syftet är att underlätta identifiering vid utredning av ett 

brott som kan leda till fängelse.1  

Ett heltäckande register skulle innebära att polisen inte skulle behöva ta DNA-

prov av misstänkta utan direkt kunna jämföra spår från en brottsplats mot det 

heltäckande registret. 

Innan de nya bestämmelserna om DNA-registrering infördes, förekom en livlig 

debatt. Debatten handlade bl.a. om att den nya lagstiftningen inte är tillräcklig. För 

att registret inte ska uppfattas som integritetskränkande bör hela befolkningen 

finnas med i registret. 

De som var negativt inställda till ett heltäckande register förutspådde att det skulle 

vara ett hot mot vår integritet genom att genetiska egenskaper lagras.2 Ytterligare 

argument mot ett heltäckande DNA-register är kostnaden, svårigheter att få 

personer att frivilligt lämna prov samt säkerhet vid förvaring av prover.3 

Förespråkarna anser att ett heltäckande DNA-register inte utgör något hot mot vår 

integritet eftersom våra genetiska egenskaper inte lagras i ett register för 

                                                        
1 Elin Törnqvist (2005-05-19), DNA blir ett ännu viktigare verktyg, Hämtad 2006-01-25 
http://www.polisen.se/inter/nodeid=21431&pageversion=1.html&articleid=157513 
2 Bernsel, Fredrik (2004-12-14) Okunskap bakom rädsla för dna-register. BiotechSweden. Hämtad 2006-01-17 
http://biotech.idg.se/ArticlePages/200412/14/20041214113457_IDG.se596/20041214113457_IDG.se596.dbp.asp.  
3 Waldemar Ingdal , (2004-11-28) Heltäckande DNA-register hotar integriteten, Eudoxa, Hämtad 2006-02-20 
http://www.eudoxa.se/content/archives/2004/11/heltackande_dna_1.html 
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kriminaltekniskt bruk. Ett heltäckande DNA-register kan innebära en 

samhällsekonomisk besparing.4 

                                                        
4 Bernsel, Fredrik (2004-12-14) Okunskap bakom rädsla för dna-register. BiotechSweden. Hämtad 2006-01-
17.http://biotech.idg.se/ArticlePages/200412/14/20041214113457_IDG.se596/20041214113457_IDG.se596.dbp.asp 
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1.2 Syfte 

1 januari 2006 ändrades lagstiftningen gällande DNA-register. Många menar att 

den lagstiftningen inte är tillräcklig utan att DNA-registret borde vara heltäckande, 

det vill säga att hela Sveriges befolkning skulle vara registrerade.  Syftet med detta 

arbete är att visa vilka fördelar respektive nackdelar ett heltäckande DNA-register 

skulle kunna innebära. I detta arbete har vi inte för avsikt att närmare förklara vad 

DNA är för något eller hur processen går till när man skall säkra DNA-spår. 

1.3  Frågeställningar 

1. Vilka typer av biologiska spår och kontaktspår kan användas för fastställning 

av DNA? 

2. Vilka argument har de som är negativt inställda till ett heltäckande DNA-

register? 

3. Vilka argument har de som är positivt inställda till ett heltäckande DNA-

register? 

1.4 Tillvägagångssätt 

Vi har studerat lagtext i form av polisdatalagen och rättegångsbalken, förarbeten till 

dessa lagar samt debattartiklar om ämnet.  

1.5 Avgränsningar 

I detta arbete har vi inte för avsikt att närmare förklara vad DNA är för något eller 

hur processen går till när man skall säkrar DNA-spår. 
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2  Lagstiftning 

Idag får DNA-prov tas från den som skäligen kan misstänkas för ett brott som kan 

medföra fängelse om det behövs för utredningen av brottet. DNA står för 

Deoxyribo Nucleid Acid och är den kemiska benämningen på vår arvsmassa samt 

bäraren av våra gener. 

Det är också möjligt att, i syfte att registrera DNA-profilen genom provtagning, ta 

DNA-prov på alla som skäligen kan misstänkas för ett brott som kan medföra 

fängelse, även om det inte behövs för utredningen av brottet. 

Vidare finns möjlighet att ta DNA-prov på annan än den som skäligen kan 

misstänkas för brott, om syftet är att underlätta identifiering vid utredning av ett 

brott som kan medföra fängelse och det finns synnerlig anledning att anta att det är 

av betydelse för utredningen av brottet. För sådan provtagning krävs också att 

personen har fyllt 15 år. 

DNA-provtagning omfattas av begreppet kroppsbesiktning i rättegångsbalken. 

Detta innebär bl.a. att skälen för att göra en provtagning måste uppväga det intrång 

eller men i övrigt som det innebär för den enskilde.5 

I samband med införandet av den nya DNA-lagstiftningen började polisen använda 

sig av en provtagningssats för säkring av salivprov, ett s.k. FTA-kit. Ett sådant 

innehåller provtagningsanvisning, blankett med FTA-kort, steril provtagnings-

pinne, engångshandskar samt föradresserat svarskuvert. Provtagningspinnen 

gnuggas noggrant mot insidan av bägge kinderna. Provet avsätts sedan på FTA-

kortet som är ett rosa specialbehandlat papper. Denna rosa färg skiftar till vitt när 

salivprovet överförts korrekt. Provet skickas sedan till SKL. Införandet av den här 

tekniken gör det möjligt att minska handläggningstiden till bara ett par dagar.6 

Hösten 2003 sjösattes ett nytt system för att föra DNA-register, vilket medförde 

ett flertal förändringar i DNA-registerhanteringen.  

                                                        
5 Justitiedepartementet (2005-10) DNA i brottsbekämpningen. Justitiedepartementet artikelnr Ju 05.20. Hämtad 2006-02-09. 
http//ps.intrapolis/  
6 http://www.polisen.se/inter/nodeid=38363&pageversion=1.html, hämtad 2006-02-28 
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En förändring är att SKL gick från den tidigare använda sökmotorn över till FBI:s 

DNA-registersystem CODIS, som bland annat möjliggör växling av information 

mellan olika länder. CODIS är den idag i världen mest spridda sökmotorn för 

DNA-register och används bland annat av Interpol.7 

2.1 Vad är det som registreras? 

Den DNA-profil som man får genom en kriminalteknisk analys av DNA-prov ger 

endast upplysning om en persons identitet. DNA-profilen innehåller inga 

upplysningar om den undersöktes personlighetsegenskaper eller genetiska 

särdrag.8 

2.2 När får DNA-profilen registreras och när tas uppgifterna bort?  

I polisdatalagen har införts bestämmelser som innebär att möjligheterna att 

registrera DNA-profilen från dömda personer har utvidgats, så att i DNA-registret 

får registreras DNA-profiler från alla som har dömts till annan påföljd än enbart 

böter, eller som har godkänt ett strafföreläggande om villkorlig dom. Uppgifterna i 

DNA-registret skall gallras när uppgifterna om den registrerade gallras ur 

belastningsregistret. 

Det har införts ett nytt register, det s.k. utredningsregistret. I detta får man 

registrera DNA-profilen på den som skäligen kan misstänkas för ett brott som kan 

medföra fängelse. Uppgifterna i registret skall gallras när uppgifterna får läggas in 

i DNA-registret, när förundersökningen eller åtalet mot den registrerade läggs ned, 

när åtal ogillas eller när åtal bifalls men påföljden bestäms till enbart böter. 

Endast DNA-prov som tagits med stöd av bestämmelserna i 28 kap. 

rättegångsbalken om kroppsbesiktning får ligga till grund för registrering i DNA- 

och utredningsregistren. Detta innebär att prov som tagits inom t.ex. sjukvården 

aldrig får medföra registrering i polisens register. 

                                                        
7 Ricky Ansell, Liselotte Nielsen, (2004-04-16) Nya rutiner vid hanteringen av DNA-registret, Hämtad 2006-02-28. 
http://www.polisen.se/inter/nodeid=21431&pageversion=1.html&articleid=78711 
8 ibid 



Rapportnummer 319, DNA-register 
Ted Persson, Tomas Åman 

 6 

2006-04-24 

DNA-profiler från personer som inte är skäligen misstänkta för brott får varken 

registreras eller jämföras med annat material än det som finns i det aktuella 

ärendet.9 

2.3 DNA-provet förstörs 

Enligt polisdatalagen skall DNA-provet förstöras senast sex månader efter att det 

togs. I de fall uppgifterna om en registrerad skall gallras ur utredningsregistret vid 

en tidigare tidpunkt, skall också provet förstöras. Prov som har tagits på någon 

som inte är skäligen misstänkt för ett brott skall förstöras så snart ärendet eller 

målet slutligt har avgjorts. 

2.4 Spår 

DNA-analyser utförs av Biologienheten vid SKL (Statens kriminaltekniska 

laboratorium). Deras huvudsakliga uppgifter är att utföra undersökningar av 

biologiska spår och kontaktspår.   

Biologienheten består av 5 arbetsgrupper. De huvudsakliga uppgifterna utförs av 

Gruppen för biospår, Registergruppen och Morfologiska gruppen.10 

Gruppen för biospår och registergruppen arbetar med spårsäkring på inkommet 

material med biologiska spår såsom blod, sperma, urin, avföring, vaginalsekret, 

saliv, hår, fiber mm. Fläckar som är osynliga för ögat kan upptäckas med 

fluorescerande eller absorberande ljus. Hanteringen av de två DNA-registren ingår i 

registergruppens arbetsområde.11  

Morfologiska gruppen utför undersökningar av kontaktspår, som människo- och 

djurhår, textilfibrer, jord och växtrester med mera.  

                                                        
9 Justitiedepartementet(2005-10) DNA i brottsbekämpningen. Justitiedepartementet artikelnr Ju 05.20. Hämtad 2006-02-09. 
http//ps.intrapolis/ 
10 Biologienheten. Utredning grova brott. Biologienheten. Hämtad 2006-01-24. http//ps.intrapolis/metodstöd 
11 ibid 



Rapportnummer 319, DNA-register 
Ted Persson, Tomas Åman 

 7 

2006-04-24 

Utöver dessa huvudsakliga arbetsgrupper finns DNA-gruppen som utför DNA-

analyser åt hela biologienheten samt gruppen för specialanalys, som sköter 

ärenden som kräver särskilda metoder.12 

 

Textila kontaktspår 

Vid undersökning av textila kontaktspår säkras enskilda fibrer med en tejpmetod. 

Fibrerna undersöks och jämförs ingående gentemot kända textilier. På detta sätt 

kan man visa på kontakt mellan två parter.13  

Hårstrån 

Hårstrån undersöks först med mikroskopiska metoder varvid man kan bedöma 

arttillhörighet och hårtyp (vilken kroppsdel håret kommer från samt rasursprung). 

Om strået är från människa undersöks om roten finns kvar. För att göra en DNA-

profil krävs nämligen att hårrötterna finns med. För analys av mitokondriellt DNA 

behövs däremot inte hårrötterna. Mitokondriellt DNA är en sorts DNA som kan 

analyseras i spår med för liten mängd kärn-DNA, såsom spontant avlossade 

hårstrån. Denna typ av DNA förekommer i tusentals kopior i varje cell vilket 

avsevärt ökar möjligheten att erhålla resultat.14 

Biologiska spår 

Blod, sperma, saliv, urin, avföring och hår kan säkras vid brottsplatsunder-

sökningen eller i laboratoriet från misstänkt material. Om tillräckligt stor mängd av 

dessa ämnen har upptäckts kan en DNA-profil tas fram. I de fall det finns ett 

jämförelseprov av exempelvis blod eller saliv jämförs resultatet från DNA-

analysen med det omstridda spåret. I andra fall placeras resultatet från DNA-

analysen i spårregistret.15 

                                                        
12 ibid 
13 Biologienheten. Utredning grova brott. Biologienheten. Hämtad 2006-01-24. http//ps.intrapolis/metodstöd 
14 ibid 
15 ibid 
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3  Debatt  

Heltäckande register skulle innebära att man kan jämföra DNA-proverna mot 

hela befolkningen, istället för som nu bara med de som är dömda för brott med 

fängelse i straffskalan. 

3.1 De negativt inställdas argument mot ett heltäckande DNA-register 

Waldemar Ingdal, VD för Eudoxa som är en partipolitiskt oberoende tankesmedja 

som debatterar frågor inom teknik, medicin och hur de påverkar samhället, är 

negativt inställd till ett heltäckande DNA-register och menar att Sveriges 

inställning i integritetsfrågor har varit dålig. Det främsta problemet har inte varit 

personnummer, registreringar av transaktioner, medicinska register etcetera, utan 

att de har använts för omfattande, av för vaga anledningar och med för dålig insyn 

och kontroll för medborgarna. I dag så säljer till exempel staten personuppgifter till 

företag. I Norge t.ex. kan personnummer bara användas vid särskilda tillfällen, med 

säkrade databaser och det krävs tillstånd.16 

Bilden av DNA-spårs effektivitet är för optimistisk. Brottsplatsundersökningar är 

ett svårt arbete, resultat tar tid och de är mycket osäkra. Dessutom bekräftar de 

oftast att den misstänktes DNA inte överrensstämmer med det som hittas på 

brottsplatsen. Stora resurser kommer att behövas för registren. Kommer dessa 

medel att tas från polisen eller vården och omsorgen? Det är bra om en ny teknik 

kan se till att oskyldiga frikänns, men politikernas förhoppningar om fler fällda 

brottslingar kommer på skam. Dock borde inte debatten gälla DNA-register eller 

inte, tekniken är redan här, utan om hur man använder tekniken på ett sätt som 

främjar integriteten.17 

Storbritannien har en DNA-databas som sedan mars 2004 innehåller DNA-prov 

från drygt två miljoner människor. I princip förs alla som misstänks eller döms för 

ett brott in i databasen och de har ingen möjlighet att tas bort från databasen även 

om det visar sig att de är oskyldiga eller efter att de har avtjänat sitt straff. Mattias 

                                                        
16 Waldemar Ingdal , (2004-11-28) Heltäckande DNA-register hotar integriteten, Eudoxa, Hämtad 2006-02-20 
http://www.eudoxa.se/content/archives/2004/11/heltackande_dna_1.html 
17 ibid 
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Klang, doktorand vid Göteborgs Universitet, skriver att det redan här känns 

kränkande att oskyldiga människor eller människor som har avtjänat sitt straff inte 

har rätt till sin personliga integritet.18 

Waldemar Ingdal skriver att många inte frivilligt skulle lämna ifrån sig prover, med 

skäl som varierar från allt mellan allmän motsträvighet till religiösa principer. Att 

göra DNA-provtagning till en obligatorisk del av läkarkontroller och socialtjänster 

kan skada läkares och socialtjänstens förväntade neutralitet gentemot 

medborgaren.19 

I ett fritt och demokratiskt samhälle avgör vår uppfattning av integritet gränsen för 

myndigheters och organisationers rätt att inkräkta i människors privata sfär. 

Denna gräns är dock inte enbart en nationell angelägenhet eftersom Sverige har 

undertecknat den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, vilket ger möjligheten för individer 

att överklaga till Europadomstolen när ett konventionsland har gått för långt. 

Insamlandet och bearbetandet av DNA utgör ett allvarligt hot mot vår integritet 

och är potentiellt mycket kränkande för individens välbefinnande. Det är inte 

säkert att den typ av databas som föreslås skulle vara förenlig med konventionen 

för mänskliga rättigheter menar Mattias Klang.20 

Mot uppfattningen att ett DNA-prov skulle vara ungefär detsamma som ett 

fingeravtryck, protesterar Statens Medicinsk-etiska råd, som menar att DNA-prov 

kan säga mycket mer om en människa och troligen ännu mer i framtiden. Tidigare 

har flera instanser varnat för, att även sedan en person inte längre misstänks för 

brott som kan ge fängelse, så kan uppgifter i DNA-registret bli kvar. Jurister som 

                                                        
18  Mattias Klang (2004-02-02) Heltäckande DNA-register – allvarligt hot mot integriteten. Informatik. Hämtad (2006-02-26) 
http://www.informatik.gu.se/~klang/web/DNA_Register.html 
19 Waldemar Ingdal , (2004-11-28) Heltäckande DNA-register hotar integriteten, Eudoxa, Hämtad 2006-02-20    
http://www.eudoxa.se/content/archives/2004/11/heltackande_dna_1.html 
20 Mattias Klang (2004-02-02) Heltäckande DNA-register – allvarligt hot mot integriteten. Informatik. Hämtad (2006-02-26) 
http://www.informatik.gu.se/~klang/web/DNA_Register.html  
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uttalat sig har också påtalat risken för att personuppgifter i dataregister kan hamna 

i orätta händer eller missbrukas.21 

Det kanske mest ”sanna namn” som vi har är vår biologiska identitet. Om vi 

upprättar nationella DNA-register överlämnar vi våra sanna namn till staten, utan 

att ha något instrument att ta tillbaka dem. En sådan maktöverföring har ett antal 

negativa effekter skriver Nicklas Lundblad, vd och redaktör för Magasinet Neo.22 

För det första innebär denna maktöverföring att vi aldrig kan vara säkra på att få 

förbli anonyma. Statens utfästelser om att endast använda registret i händelse av 

brott är till intet förpliktigande och kan ändras när som helst. När registret väl 

finns kan vi inte göra något för att ta tillbaka den överförda makten. I dag kan 

medborgare ändra namn, flytta från landet och försvinna. Dagens system har 

överlåtit stor identifikationsmakt till staten i och med personnumren och alla de 

andra databaser som den genomsnittlige svensken finns registrerad i, men det är 

fortfarande möjligt att försvinna helt och hållet utan att staten kan identifiera den 

som väljer att försvinna. Vi kan ändra våra namn - men hur ändrar vi vårt DNA?23  

För det andra skapar maktöverföringen en stor sårbarhet. Registret – om det 

inrättades – skulle ha ett stort potentiellt värde för allt från främmande makt som 

vill kunna kontrollera svenska medborgare, till stora företag eller organisationer 

som vill kunna kartlägga, identifiera eller följa en person. Själva förekomsten av ett 

register av det här slaget skulle garantera att det gjordes intrång – ”hackades” – och 

att data läckte ur det. Systemet skulle kunna leda till en försvagning av 

rättssäkerheten i och med att DNA anses ha så stort bevisvärde. Inte många skulle 

inse att bevisvärdet endast är så starkt som skyddet för databasen, eftersom en 

ändring i databasen vore allt som krävdes för att felaktigt identifiera någon som 

                                                        
21 Annika Digréus, (2005-02-03) Frågetecken kring DNA-register, Sveriges radio, Hämtad 2006-02-24 
http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=552319 
22 Nicklas Lundblad, (2003-03-10) Nationellt DNA-register är en dålig idé, Smedjan, Hämtad 2006-02-28 
http://www.smedjan.com/content/display.asp?nr=980&format=print 
23 Nicklas Lundblad, (2003-03-10) Nationellt DNA-register är en dålig idé, Smedjan, Hämtad 2006-02-28 
http://www.smedjan.com/content/display.asp?nr=980&format=print 
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brottsling. Det finns inget statligt register som inte har missbrukats – antalet 

olagliga sökningar i register som hanteras av polis och i vården är stort.24  

För det tredje skulle denna maktöverföring kunna innebära en anmärkningsvärd 

försvagning av individens ansvar. Benägenheten att ingripa vid våldsdåd skulle 

mycket väl kunna minska, eftersom de flesta skulle tro att gärningsmannen i alla 

fall skulle kunna spåras och gripas efter dådet. Det individuella ansvaret för 

identifiering och förhindrandet av brott skulle minska, eftersom staten fått mycket 

bättre verktyg. Många skulle kunna intala sig att värdet av att ingripa faktiskt 

minskat, eftersom polisens chanser att gripa gärningsmannen ökat. Kanske skulle 

ingripandena begränsas till fall där brottsoffret ser ut att vara i dödlig fara, 

eftersom det annars inte skulle vara värt att riskera det egna skinnet för att endast 

gripa gärningsmannen några timmar tidigare än vad polisen skulle kunna göra.25 

När det gäller allmänhetens inställning till brott bör också nämnas att det finns en 

inte obetydlig risk att ett nationellt DNA-register skulle öka främlingsfientligheten. 

De enda brottslingar som skulle kunna klara sig undan skulle ju vara de som inte 

fanns registrerade. Ofta skulle det röra sig om utländska medborgare och det är inte 

omöjligt att allmänheten skulle dra slutsatsen att endast dessa utländska 

medborgare kan begå brott i landet ostraffat. En ökad rädsla för främlingar och 

möjligen också en brottsstatistik där de olösta fallen nästan bara involverade 

människor med främmande utseende skulle skapa en märklig, och irrationell rädsla 

för främlingar.26  

3.2 De positivt inställdas argument för ett heltäckande DNA-register 

Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt och Björn Eriksson, landshövding i 

Östergötland, före detta rikspolischef, menar att skälen för ett heltäckande register 

är så många och så starka att de inte ser hur man kan försvara att inte utnyttja den 

möjligheten. Möjligheten att klara upp brott, brott som det som skedde i 

Linköping hösten 2004, eller gamla brott som Helénmordet, som klarades upp med 
                                                        
24 Ibid 
25 Ibid 
26 Nicklas Lundblad, (2003-03-10) Nationellt DNA-register är en dålig idé, Smedjan, Hämtad 2006-02-28 
http://www.smedjan.com/content/display.asp?nr=980&format=print 
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DNA-tekniken. Betänk hur mycket lidande som hade kunnat undvikas om vi haft 

ett heltäckande DNA-register att tillgå redan när Helén försvann. Hur många 

oskyldigt misstänkta som hade sluppit fasan av att inte kunna bli rentvådda. Hur 

många miljoner kronor i utredningskostnader som hade sparats.27 

Med ett heltäckande DNA-register för polisarbete behövs inte några för forskning 

och sjukvård störande beslagtaganden av prover från PKU-registret. PKU-registret 

innehåller blodprov från alla svenskar födda efter 1975 som inte uttryckligen har 

begärt att få stå utanför. Med ett heltäckande DNA-register kan försvunna 

personer, både barn och vuxna, spåras och återfinnas, kanske innan de skadats eller 

till och med dödats. Med ett sådant register kan felaktigt misstänkta bortföras från 

brottmålsutredningar. Men framför allt kan brott klaras upp. Skyldiga kan spåras 

upp snabbt och effektivt. Förvisso måste möjligheten av utplanterad DNA 

beaktas. Det kan och ska krävas mer bevis så snart det finns någon teoretisk 

möjlighet att den misstänktes DNA planterats på brottsplatsen eller funnits där av 

helt legitima skäl.28  

Av flera orsaker är detta ett dåligt argument menar Fredrik Bernsel, chefredaktör 

för BiotechSweden. För det första är DNA-bevisning inte den enda bevisning som 

krävs, lika lite som ett fingeravtryck är det. För det andra kan även andra typer av 

bevis placeras ut redan idag, såsom fingeravtryck eller personliga tillhörigheter. För 

det tredje måste vi i demokratisk anda fråga oss vad medborgarna vill och vilket 

pris man är beredd att betala. Är vi beredda att ta denna minimala risk, i utbyte 

mot att risken att utsättas för brott i samhället minskar?29 

När det gäller frågan om ett heltäckande register är integritetskränkande eller inte är 

Madeleine Leijonhufvud och Björn Erikssons uppfattning att ett begränsat DNA-

register, som endast omfattar personer som redan har begått brott eller misstänkts 

för brott, är integritetskränkande. Varför ska dessa personer straffas utöver den 

påföljd de dömts till? Leijonhufvud och Eriksson menar att polisen idag kan 
                                                        
27 Björn Eriksson, Madeleine Leijonhufvud. (2004-11-27) Heltäckande DNA-register inget hot mot integriteten. DN debatt. 
Hämtad 2006-02-26 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=348010&previousRenderType=8 
28 Ibid 
29 Bernsel, Fredrik (2004-12-14) Okunskap bakom rädsla för dna-register. BiotechSweden. Hämtad 2006-01-
17.http://biotech.idg.se/ArticlePages/200412/14/20041214113457_IDG.se596/20041214113457_IDG.se596.dbp.asp 
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frestas att skaffa DNA från personer som påträffas i utredningar, till exempel 

genom att servera ett glas vatten och sedan ta DNA som fastnat på glaset. Det kan 

inte förhindras men det är inte en bra ordning. Om vi alla omfattas av registret 

diskrimineras ingen. Vi har alla nytta av att brott förebyggs och kan beivras. Vi får 

alla finna oss i att det gäller också om vi själva begår brott.30 

Brott kan klaras upp. Detta är en central samhällsuppgift. Begränsade 

polisresurser kan räcka till mer. Kostnader kan skäras ner. När den engelska 

polisen registrerar DNA-profiler från en brottplats är sannolikheten idag hela 45 

procent att provet ska komma från en redan registrerad brottsling. I takt med att 

databasen fortsätter att byggas ut är målet att successivt höja denna siffra. Genom 

att en så stor andel brott kan lösas nästan omedelbart sparas mycket tid för 

polisen och mycket pengar för samhället skriver Fredrik Bernsel.31 

Vid vissa typer av vardagsbrott, såsom bostadsinbrott var år 2003 andelen brott i 

Sverige endast 5 procent. Personuppklarade brott innebär att en person har 

bundits till brottet genom beslut om åtal, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. 

Vid våldtäkt var den 12 procent. Vid mord, dråp och misshandel med dödlig utgång 

var den 33 procent. Siffrorna talar sitt egna dystra (och orättvisa) språk menar 

Leijonhufvud och Eriksson. Varje brottsling som går fri och som kan återfalla i 

brott kostar samhället pengar. Till det ska läggas kostnaden för komplicerade 

polisiära insatser för att lösa brott. Ett DNA-register behöver med andra ord inte 

vara någon kostnad; det kan mycket väl vara en samhällsekonomisk besparing. 32 

Också mänskligt lidande kan besparas. Men brottslighet kommer också att 

motverkas. Inget är så effektivt för att förhindra brott som en hög upptäcktsrisk. 

Den som vet att hans DNA finns registrerad kommer rimligen att tänka sig för 

innan han begår ett brott som lämnar ett obestridligt bevis att det var han som 

gjorde det. Ett heltäckande DNA-register skulle vara ett utomordentligt effektivt 

                                                        
30 Björn Eriksson, Madeleine Leijonhufvud. (2004-11-27) Heltäckande DNA-register inget hot mot integriteten. DN debatt. 
Hämtad 2006-02-26 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=348010&previousRenderType=8 
31 Bernsel, Fredrik (2004-12-14) Okunskap bakom rädsla för dna-register. BiotechSweden. Hämtad 2006-01-
17.http://biotech.idg.se/ArticlePages/200412/14/20041214113457_IDG.se596/20041214113457_IDG.se596.dbp.asp 
32 Björn Eriksson, Madeleine Leijonhufvud. (2004-11-27) Heltäckande DNA-register inget hot mot integriteten. DN debatt. 
Hämtad 2006-02-26 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=348010&previousRenderType=8 
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vapen mot våldtäkt och andra sexualbrott. Kvinnor och barn behöver det skyddet. 

Detsamma gäller den tröstlösa raden av seriebrott inbrott, smårån, etcetera som 

framför allt begås för att finansiera narkotikakonsumtion. 33 

Många svenskar positiva till ett register 

Aftonbladets ovetenskapliga webbenkät ger i varje fall en fingervisning om vad 

opinionen tycker, där 68,5 procent av 65 710 personer spontant anser att alla 

svenskar borde ingå i polisens DNA-register.34 

 

                                                        
33 ibid 
34 Aftonbladet, (2006-02-27) Borde alla svenskar ingå i polisens DNA-register? Hämtad 2006-02-27. www.aftonbladet .se 
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4  Diskussion 

Varför inte nyttja möjligheten att klara upp fler brott med hjälp av ett heltäckande 

DNA-register, nu när tekniken ger oss den möjligheten?   

Madeleine Leijonhufvud och Björn Eriksson menar att skälen för ett heltäckande 

register är så många och så starka att de inte ser hur man kan försvara att inte 

utnyttja den möjligheten. Här håller vi med. Tänk hur mycket lidande som hade 

kunnat undvikas om vi haft ett heltäckande DNA-register att tillgå redan när 

Helenmordet ägde rum eller nu när Hagamannen härjade i Umeå. Hur många 

oskyldigt misstänkta som hade sluppit fasan av att inte kunna bli rentvådda. Hur 

många miljoner kronor i utredningskostnader som hade sparats.35  

Ett heltäckande DNA-register, om det funnits, skulle självfallet ha hjälpt till att 

placera Haga-mannen bakom lås och bom långt tidigare än vad som nu blev fallet. 

Men det är i sig inte det viktiga, det viktiga är att kvinnor i Umeå hade skonats 

från våld och den stora kränkning det innebar! 

Förvisso måste möjligheten av utplanterad DNA beaktas. Det kan och ska krävas 

mer bevis så snart det finns någon teoretisk möjlighet att den misstänktes DNA 

planterats på brottsplatsen eller funnits där av helt legitima skäl. Dessutom kan 

det tänkas att brottslingar blir försiktigare och i större utsträckning undviker att 

lämna spår.  

När det gäller utplantering av DNA tycker vi som Fredrik Bernsel att 

DNA-bevisning inte är den enda bevisning som krävs, lika lite som ett 

fingeravtryck är det. För det andra kan även andra typer av bevis placeras ut redan 

idag, såsom fingeravtryck eller personliga tillhörigheter. Att brottslingar skulle bli 

försiktigare tror vi inte skulle bli något stort problem. Eftersom många brottslingar 

är påverkade av alkohol eller andra droger när de begår brott kommer de i det 

tillståndet ändå att lämna spår. Det kan t.ex. jämföras med att många brottslingar 

                                                        
35 Björn Eriksson, Madeleine Leijonhufvud. (2004-11-27) Heltäckande DNA-register inget hot mot integriteten. DN debatt. 
Hämtad 2006-02-26 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=348010&previousRenderType=8 
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lämnar fingeravtryck på brottsplatser trots att de känner till att de på det sättet 

kan bli identifierade. 

 Att den personliga integriteten skulle kränkas av ett heltäckande DNA-register 

tycker vi är en felaktig uppfattning. Om alla ingår i ett register är det ingen risk att 

någons personliga integritet kränks. Det är snarare så att det finns risk med dagens 

DNA-register att personer diskrimineras. T.ex. att invandrare i större omfattning 

ingår i registret med tanke på att de är överrepresenterade i brottsstatistiken.  

Många anser att vår arvsmassa är något mycket intimt och personligt. Skulle inte 

det vara integritetskränkande? Jo naturligtvis, men den del av människors DNA 

som sparas i DNA-registret innehåller inga delar som beskriver personliga 

egenskaper. Det visar inte mer än vad ett fingeravtryck kan göra och därför anser 

vi att det inte kan uppfattas som integritetskränkande. 

Mot uppfattningen att ett DNA-prov skulle vara ungefär detsamma som ett 

fingeravtryck, protesterar Statens Medicinsk-etiska råd, som menar att DNA-prov 

kan säga mycket mer om en människa och troligen ännu mer i framtiden. 36 

Visst skulle det krävas stora ekonomiska resurser för att upprätta och underhålla 

ett heltäckande DNA-register. Men som Fredrik Bernsel skriver skulle begränsade 

polisresurser räcka till mer. Kostnader kan skäras ner. Genom att en större andel 

brott kan lösas nästan omedelbart sparas mycket tid för polisen och mycket 

pengar för samhället. 

Det som Niklas Lundblad skriver om att ett heltäckande register skulle ge staten 

alldeles för stor makt över befolkningen är värt att tänka på. Inte bara staten 

kanske, utan även de som på ett felaktigt sätt skulle kunna få tillgång till registret. 

Folk som ”hackar” sig in t ex. Om någon tar sig in i registret vore en ändring i 

databasen allt som krävdes för att felaktigt identifiera någon som brottsling. Det 

finns ju trots allt inget stort statligt register som inte missbrukats. 

                                                        
36 Annika Digréus, (2005-02-03) Frågetecken kring DNA-register, Sveriges radio, Hämtad 2006-02-24 
http://www.sr.se/Ekot/artikel.asp?artikel=552319 
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Vi är ju som ni kanske redan förstått positiva till ett heltäckande register. Även ca 

70% av svenska befolkningen är positiva. Men samtidigt är det viktigt att alla 

tänkbara effekter av ett heltäckande register undersöks. Ett av de problem som vi 

tror skulle vara svåra att lösa är hur man ska få alla att lämna ett frivilligt DNA-

prov till registret. Om man kan lösa det och samtidigt se till att det vore omöjligt 

att missbruka registret finner vi inga hållbara argument till varför vi inte skulle 

införa ett heltäckande DNA-register. 
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