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Abstract 
 

Den 1 januari 2006 infördes ändringar i rättegångsbalkens 28: e kap. Paragraferna 

12, 12 a, 12 b och 13 är antingen helt nya eller har fått ny utformning. Dessa 

ändringar är den nya DNA-lagen. Syftet med ändringarna var att utöka möjligheterna 

att vid förundersökning av brott kunna fastställa identiteten och binda eventuell 

gärningsmän till brottet samt att polis och åklagare med hjälp av DNA-tekniken kan 

få fler brott uppklarade och att uppklarningen sker snabbare.   

Syftet med rapporten är att ta reda på om polismyndigheterna skickat in prover i 

den utsträckning det finns resurser för. Vi vill även utreda varför polismyndigheterna 

skickat in fler eller färre prover än SKL beräknat. För att få fram material har vi 

skickat ut en enkät till respektive polismyndighets kontaktperson vad gäller 

jämförelseprover för DNA. Utöver detta har vi haft en kontaktperson på SKL, läst 

förarbeten, lagtext samt sökt webbaserad information. 

Ärendebarometern från SKL visar på att endast två polismyndigheter har skickat in 

lika många prov som SKL beräknat. Den enkät vi skickat ut visar att detta beror på 

väl utarbetade rutiner samt tidigt utbildad personal. De polismyndigheter som skickat 

in färre prover har angett just dåliga rutiner och problem med beslutsfattning som de 

största problemområdena. 

 Sedan den nya DNA-lagen trädde i kraft har antalet träffar mot spårregistret, 

utredningsregistret och DNA-registret ökat markant, främst under årets andra kvartal.  

Den främsta anledningen till detta är den tröghet som fanns att börja skicka in prover 

samt bristfälliga rutiner i initialskedet. När redan topsade personer återkom minskade 

antalet salivprov, vilket är en stor del i förklaringen till att ökningen efter ett det tredje 

kvartalet inte var lika stor.
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Förklaringar 
DNA-profil: En viss persons DNA-typkombination i ett antal utvalda och undersökta 
områden i arvsmassan.1 
Fara i dröjsmål: Ändamålet med åtgärden går förlorad om man väntar med att företa 

åtgärden.2 

Kroppsbesiktning: En undersökning av människokroppens inre och yttre. 3 

Osjälvständiga brottsformer: Avser stämpling till brott, förberedelse till brott eller försök 

till brott samt anstiftan av brott och medhjälp till brott. 4Proportionalitetsprincip: Skälen för 

åtgärden uppväger den skada som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat 

motstående intresse.5  

Salivprov: Ett jämförelseprov i form av ett salivprov innebär att man tar saliv från en person 

med syfte att framställa en DNA-profil. 6 

SKL: Statens kriminaltekniska laboratorium. Utgör en del av polisväsendet men är en 

självständig myndighet. Utför kriminaltekniska undersökningar i brottmål åt rättsväsendets 

myndigheter.7  

Skäligen misstänkt: Konkreta, objektivt underbyggda omständigheter föreligger som med 

viss styrka talar för att en viss person har begått den gärning som misstanken avser. På denna 

misstankegrad kan till exempel husrannsakan utföras.8 

Synnerliga skäl: Det föreligger någon faktisk omständighet som påtagligt visar att man med 

fog kan förvänta sig uppnå syftet med åtgärden.9 

Utredningsregister: Får innehålla uppgifter om resultatet av DNA-analyser som gjorts med 

stöd av bestämmelserna i 28 kap. rättegångsbalken och som avser personer som är skäligen 

misstänkta för ett brott på vilket fängelse kan följa.10 Innehåller endast personer som finns 

med i pågående utredning. 

DNA-register: DNA-resultat från personer som genomgått en DNA-analys och dömts för ett 

brott för vilket fängelse kan följa.11 

Spårregister: DNA-resultat från analys av spår som säkrats i samband med brottsutredning 

och som inte kan kopplas till en person.12 

                                                
1 Särtryck ur kriminalteknik nr 4-2003 
2 Förundersökning tredje upplagan 
3 Förundersökning tredje upplagan 
4 Brott och påföljder andra upplagan 
5 Förundersökning tredje upplagan  
6 Förpackningar: rätt packat från brottsplats till SKL  
7 SKL:s hemsida  
8 Polisens hemsida (3) 
9 Förundersökning tredje upplagan 
10 Polisdatalagen (1998:622)  
11 Särtryck ut Kriminalteknik nr 1-2005 
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1  Inledning 
 

Den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 januari, 2006, innebär att DNA-profiler 13 

från alla personer som dömts till ett högre straff än böter ska kunna registreras i DNA-

registret14. Vidare får polisen ta DNA-prov tas på alla som är skäligen misstänkta15 för 

brott där fängelse ingår i straffskalan, även om det inte är nödvändigt för utredningen 

av brottet.  Utöver detta får DNA-prov tas på personer även om de inte är skäligen 

misstänkta för ett brott där fängelse kan följa om syftet är att underlätta identifiering 

samt att det finns synnerlig anledning16att anta att det är av betydelse för utredningen. 

För att få utföra sådan provtagning krävs det att personen som provtas har fyllt 15 år.  

 

Fler kanske känner igen ändringarna som den nya DNA-lagen, vilket även kommer att 

vara vår benämning av ändringarna i detta arbete i fortsättningen. Vissa ändringar 

gjordes samtidigt i polisdatalagen för att den skulle bli förenlig med DNA-lagen vad 

gäller att föra register över spår, misstänkta samt lagförda. 

 

Onekligen var det en livlig debatt17 kring den nya DNA-lagen innan lagändringarna 

infördes. Reaktionerna var många. Allt ifrån att lagstiftningen i Sverige är för lam 

jämfört med pionjären England, eller att det borde skapas ett heltäckande DNA-

register över hela Sveriges befolkning. Det finns även personer som är helt emot allt 

vad DNA-teknik heter och därför förkastar hela lagförslaget.  

 

 I dagens läge tycker inte undertecknade att den nya DNA-lagen får den 

uppmärksamhet den förtjänar, varför vi är rädda att den glömts bort en aning och 

förlorat sitt huvudmål. Enligt propositionen till lagändringen var syftet att man med 

hjälp av DNA-teknik kan uppklara fler brott samt att uppklarningen sker snabbare.18   

 

                                                                                                                                       
12 Särtryck ut Kriminalteknik nr 1-2005 
13 Se förklaringar 
14 Se förklaringar 
15 Se förklaringar 
16 Se förklaringar 
17 DN nätupplagor  
18 Proposition 2005/06:29 sid 20 
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Tyvärr tror vi att varken allmänhet eller polismyndigheterna har tillräckligt stor 

bekantskap med den nya lagen, varför vi som både privatpersoner och blivande 

poliser anser att det är viktigt att uppmärksamma den nya DNA-lagen. Detta gör vi 

genom att granska hur det var tänkt att den skulle användas och hur den faktiskt 

används idag drygt nio månader efter dess införande. Vi tycker även det är viktigt att 

följa upp och granska lagen ur ett rent resultatmässigt perspektiv, det vill säga hur 

många prov som faktiskt har analyserats.  

 

2  Bakgrund 
 

Innan den nya DNA-lagen trädde ikraft fick man endast ta DNA-prover från personer 

som var skäligen misstänkta för ett brott där fängelse kan följa. Detta resulterade i ca 

5000 inkomna DNA-prover till SKL under år 2005.  

 

Den första officiella beräkningen SKL gjorde över deras kapacitet att analysera DNA-

prover, i form av salivprov, visade på kapacitet att ta emot ca 30000 prov under 

2006.19 Detta ändrades i mitten av mars till ca 50000 prover.20 

 

Den äldre lagstiftningen i Rättegångsbalken (1942:740) samt Polisdatalagen 

(1998:622) var även begränsad till att det endast fick registreras uppgifter om 

resultatet av DNA-analyser som gjorts under utredning av ett brott och som avser 

personer som 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.  

 

                                                
19 SKL pressmeddelande 2005-12-19 
20 SKL pressmeddelande 2006-03-10 
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Detta innebar i klartext att registrering endast kunde ske om någon dömts för brott av 

allvarligare karaktär eller ofullständigt sådant, som till exempel våldtäkt, mord, 

mordbrand eller grov misshandel. Därmed uteslöts registrering i DNA-registret för 

brottslingar som blivit dömda till brott av mindre allvarlig karaktär som till exempel 

stöld, misshandel, olaga hot och så vidare.21  

 

Idag krävs det enbart att en person, för ett brott, har dömts till annan påföljd än böter 

eller har godkänt ett strafföreläggande22 som avser villkorlig dom för att registrering i 

DNA-registret får ske. I och med detta har möjligheten att registrera dömda ökat 

markant för polisen. 

 

Före lagändringarna fanns heller inget utredningsregister, som idag, utan man kunde 

endast jämföra DNA-provet mot spårregistret och det aktuella ärendet.   

 

3 Syfte 
 
Rapportens syfte är att belysa resultatet av den nya lagstiftningen från ikraftträdandet 

till skrivande stund, mitten av oktober 2006. Vi vill även undersöka om polisen har 

utnyttjat de resurser som finns för provtagning i den utsträckning som ges, det vill 

säga 50 000 prover per år23. Vidare hoppas vi finna anledningen till varför det ser som 

det gör. Beror det möjligen på att salivprovtagningen är för komplicerat. Eller beror 

det på andra faktorer såsom kunskapsbrist, motivation, tid eller helt enkelt dåliga 

rutiner? 

 

 

Vår hypotes är att rapporten kommer att visa på polismyndigheterna inte har skickat 

in så många DNA-prov som SKL har kapacitet för. Detta på grund av att den nya 

DNA-lagen är så pass ny och vad vi förstått så har de flesta polismyndigheter inte 

hunnit ge några klara direktiv eller föreskrifter kring provtagningen.  

                                                
21 Proposition 2005/06:29 
22 Se Förklaringar 
23 Tidningen svensk polis 2006-06-16 



Rapportnummer 329, Nya DNA-lagstiftningen 
Karin Svedberg, Sofia Andersson 

  6     

 

4   Frågeställningar 

 
I detta arbete strävar vi efter att ta reda på om polismyndigheterna, sedan införandet 

av den nya DNA-lagen, skickat in så många salivprover för DNA-analys som SKL 

har resurser för. Vi tänker också finna förklaringen/-ar till varför det ser ut som det 

gör. 

 

5  Avgränsningar 
 

Vi har valt att angränsa oss till att enbart lyfta fram resultatet sedan införandet av den 

nya DNA-lagen, det vill säga, undersöka om polismyndigheterna har skickat in prover 

i den utsträckning SKL har resurser för. Endast ytligt kommer de olika register som 

regleras i polisdatalagen att beskrivas då vi anser att det behövs för förståelsen av 

rapportens övriga innehåll. 

 

Rapporten berör inte diskussionen kring den personliga integriteten. Utelämnat är 

också de olika analysmetoderna SKL utför samt själva biologikunskaperna kring 

DNA. 

 

6  Tillvägagångssätt 
 

Vi ansåg det viktigt att få de olika polismyndigheternas förklaringar på varför de 

har/inte har skickat in den provmängd som är förenlig med gjord prognos. För oss 

föreföll det sig mest lämpligt att skicka ut en enkel frågeenkät24 till 

polismyndigheternas kontaktpersoner25 till hanteringen av jämförelseprover för DNA, 

varför så blev fallet. Utöver detta har vi studerat SKL: s Ärendebarometer samt 

registerstatistik över tid.  

                                                
24  Bilaga 1 
25  Bilaga 2 
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Vi har även fått mycket värdefull information från Carina Ansell, forensisk biolog och 

gruppchef för extraktionsgruppen vid SKL och som även varit vår kontaktperson vi 

SKL under hela arbetet.  

 

Genom att fördjupa oss i förarbetet till den nya DNA-lagen ämnade vi att förstå själva 

syftet med lagändringen och förväntade konsekvenser. Vi har även använt oss av 

lagtext, artiklar och statistik. För att följa utvecklingen sedan införandet av lagen har 

vi läst tidskrifter som Kriminalteknik.   

 

För att förstå hur stor kapacitet och vilka resurser som avsatts vid SKL för att kunna 

hantera alla prover har vi läst SKL: s årsrapport,26 samt följt deras 

pressmeddelanden27.  

 

7  Teori 

7.1 Salivprovtagning 
 

För att provtagningen ska bli så säker som möjligt så ska man följa SKL: s 

instruktioner för provtagning. Innan provet tas kan provgivaren, om det finns 

möjlighet, skölja munnen med vatten och det ska helst ha förflutit 30 minuter sedan 

provgivaren ätit, snusat eller druckit.28 

 

Det allra viktigaste att tänka på för att undvika kontamination av provet är att aldrig 

vidröra FTA-kortet29 eller själva provtagningspinnen utan handskar. FTA-kortet är 

den rosa delen på blanketten som är speciellt utvecklad för att binda det DNA som 

finns i saliv.  

 

För säkerheten kring provet ska provtagaren under hela provtagningen använda 

skyddshandskar samt använda skyddsunderlag.  

 

                                                
26  SKL: s årsrapport. 
27  Pressmeddelande SKL 
28  Instruktioner för provtagning SKL 
29  Carina Ansell, forensisk biolog och gruppchef för extraktionsgruppen vid SKL  
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Den provtagning som beskrivs här kallas bland både poliser och privatpersoner för 

”topsning”. Den går till så att ena skumgummidelen av provtagningspinnen gnuggas 

mot insidan av ena kinden i ca 30 sekunder och sedan gnuggar man andra sidan av 

pinnen mot andra insidan av kinden. Slutligen drar man skumgummit under tungan 

för att fånga upp extra saliv.  

  

   
Bild 130             Bild 231 

Foto: Marcus Andrae/SKL 

 

Skumgummit trycks sedan, i en vaggande rörelse under ca 20 sekunder, inom cirkeln 

på FTA-kortets rosa del. Detsamma görs även på skumgummits andra sida. FTA-

kortet färgas vitt då det kommer i kontakt med saliv.  

 

    
Bild 332   Bild 433 

Foto: Marcus Andrae/SKL   

 

 

                                                
30 Bild 1, Pressbild från SKL 
31 Bild 2, Instruktion för provtagning SKL 
32 Bild 3, Pressbild från SKL 
33 Bild 4, Pressbild från SKL 

 
Vänster Bild 1: Provtagningspinnen 
gnuggas mot insidan av kinden.  
 
 
Höger Bild 2: Skumgummit dras 
under tungan och saliv samlas upp. 

Vänster Bild 3: 
Skumgummit vaggas 
mot FTA-kortet. 
 
Höger Bild 4: FTA-
kortet färgas vitt efter 
kontakt med saliv.  
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Om provtagningspinnen kommer i kontakt med någon annan yta så ska den kastas 

bort. Därefter tas ett nytt prov med ny provtagningssats. Detta är ännu en 

säkerhetsåtgärd för att undvika kontamination. 

 

 

 

7.2 Salivprovsmotorvägen 
 

Ett salivprov har många anhalter från provtagning till användning i rätten. För att få 

en överskådlig bild av de olika aktörerna så illustreras detta nedan. 
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Figur1: Salivprovsmotorvägen Visar vägen från provtagandet till registrering i DNA-registret efter 

laga kraftvunnen dom. 
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När ett salivprov tagits och applicerats på ett FTA-kort så skickar aktuell 

polismyndighet in provet till SKL samtidigt som en digital begäran om DNA-analys 

skickas in. 

 

Så fort provet anländer till SKL görs en säkerhetskontroll. Det kontrolleras att 

samma personnummer är angivet på både provet och begäran. Skulle provet, mot 

förmodan, inte stämma så skickas provet tillbaka till berörd myndighet.  

 

I de fall allt stämmer går provet direkt vidare till själva DNA-analysen. För att vara 

på den säkra sidan utför SKL alltid dubbelanalyser. I en utvärdering efter analysen 

granskar man provresultaten. Bägge proven måste vara godkända och identiska för 

provet ska kunna användas och datasystemet markerar direkt om något inte verkar 

stämma.  

 

Ett prov kan bli underkänt om det visar på multipla DNA-profiler, således en 

blandbild av flera DNA-profiler. Detta beror ofta på att provet blivit kontaminerat. 

Ibland behövs det då tas ett helt nytt prov men ibland kan vara tillräckligt att ta en ny 

provbit från det befintliga FTA-kortet.  

 

Kommer det godkända provet från en person som är skäligen misstänkt registreras 

DNA-profilen i utredningsregistret, tillfällig parkering. Denna person hamnar då 

med automatik i misstankeregistret, MR. 

 

Handlar det däremot om en person som inte är skäligen misstänkt jämförs provet bara 

inom det aktuella ärendet och läggs därför aldrig i något register. Provsvaret skickas 

då tillbaka till ärendet, förundersökningen. 

 

Själva DNA-proven lagras inte i all evighet utan destrueras när personen i fråga 

gallras ur utredningsregistret, dock aldrig senare än sex månader efter det att provet 

togs. I fråga om ett prov som tagits på en person som inte är skäligen misstänkt 

förstörs provet direkt ärendet eller målet är avgjort. 

 

Döms personen till annan påföljd än böter eller godkänner ett strafföreläggande om 

villkorlig dom registreras denne i DNA-registret, ”långtidsparkering”. I dessa fall 
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tas uppgifterna bort när personen gallras ur belastningsregistret, BR, vilket sker tio 

år efter avtjänat straff.  

 

För att undvika att provtagande polis topsar samma person flera gånger och därmed i 

onödan finns en sökmotor som polisen kan använda och därmed få svar på frågan om 

personen redan finns i DNA-registret. Denna heter WIPS (Webbiserad Information 

från Polisiära System). 34 

 

8 Lagstiftning 

8.1 DNA-provtagning 

 
Möjligheterna för polisen att ta DNA-prover har utökats i och med den nya 

lagstiftningen. I dag finns möjligheten att ta DNA-prov på den som skäligen kan 

misstänkas för brott för vilket fängelse är föreskrivet.35  Detta kan göras utan att det 

krävs för utredningen av brottet36 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 i Polisdatalagen.37   

 

Salivprovtagning får även ske på annan än den som är skäligen misstänkt för ett brott 

om syftet är att underlätta identifiering vid utredning av ett brott på vilket fängelse 

kan följa och det finns synnerlig anledning att anta det är av betydelse för utredningen 

av brottet. 38 

 

För övrigt får analysresultatet inte jämföras med de uppgifter som finns registrerade i 

polisens register enligt polisdatalagen. 

                                                
34                       SKL: s motorväg för salivprov  
35 Proposition 2005/06:29 sid 4  
36 Polisens hemsida (1) 
37 Proposition 2005/06:29 sid 4 
38 Proposition 2005/06:29 sid 5 
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8.2 Proportionalitetsprincipen 
 
DNA-provtagning är att anses som kroppsbesiktning enligt rättegångsbalken. Brottets 

dignitet skall därför stå i proportion till det intrång på den personliga integriteten eller 

men i övrigt för den enskilde som provtagningen företas på. 39 För sådan provtagning 

krävs att personen har fyllt 15 år om det inte sker med samtycke.40  

 

8.3 Beslutsfattare 
 
Beslut om att ta salivprov får endast tas av undersökningsledare, åklagare eller rätten. 

Om det är fara i dröjsmål, får dock beslutet fattas av polisman.41 Som huvudregel blir 

det således förundersökningsledaren i aktuellt ärende som fattar beslutet.42 
 

8.4 Verkställande av beslut 
 
Såväl polis som civilanställd inom polisväsendet kan utföra DNA-provtagning. Dock 

är det enbart polisman som har möjlighet att, om så krävs, använda våld för att 

genomföra åtgärden, enligt Polislagen (1984:387) 10 § 4 p. 

 

8.5 Utbildning 
 
Varken i lagstiftningen eller enligt beslut av Rikspolisstyrelsen finns några uppsatta 

krav på utbildning för att ta DNA-provet. Det finns dock rekommendationer från 

Rikspolisstyrelsen att berörd personal tar del utav det utbildningsmaterial som SKL 

tagit fram.43 

                                                
39 Faktablad Justitiedepartementet Ju 05.20 oktober 2005 
40 Proposition 2005/06:29 sid 5  
41 Proposition 2005/06:29 sid 14 
42 Promemoria Rikspolisstyrelsen 2006-0-16 Dnr PoA-08-3351/06 
43 SKL-rapport. Ny DNA-lagstiftning den 1 januari 2006. LNS 21/02/2006 
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8.6 DNA-profil 

 
Genom en analys av DNA-provet får SKL fram en DNA-profil som endast ger 

upplysning om en persons identitet. Man får med andra ord inte fram någon 

upplysning om personens egenskaper eller genetiska särdrag.44  

 

 

9. Resultat 

9.1 Statistik ärendebarometer 
 

SKL har under året 2006 kontinuerligt fört en så kallad Ärendebarometer. Denna 

barometer visar hur många prover som är inkomna hittills sedan 1 januari, 2006 till 

valt datum. Vi har i vår rapport använt oss av den statistik som fanns tillgänglig den 

18 oktober 2006. 

 

Barometern visar även det förväntade antalet inkomna prover i en prognos.  

Kapacitetstaket varierar vid varje polismyndighet och innebär det högsta antalet 

prover som SKL beräknat att de kan ta emot. 

                                                
44 Polisens hemsida (2) 
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Figur 2: Ärendebarometer. Statistik från SKL över inskickade prover, kapacitetstak samt prognos.
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9.2 Granskning av ärendebarometern 
 

Enligt ärendebarometern, figur 2, så har polismyndigheterna generellt sett inte skickat 

in så många prov som man hade räknat med i början av året. Dock följer kurvan för 

tagna prover ungefär samma kurva som för prognosen, om än något lägre. 

 

Den enda polismyndighet som hittills skickat in fler prov för analys än som var 

beräknat för i början av året är Östergötland som redan snuddar vid sitt kapacitetstak. 

Även Västernorrland, som skickat in ca 80 procent av deras kapacitetstak, ligger högt 

på listan medan polismyndigheten i grannlänet Jämtland endast skickat in 20 procent.  

 

 

De två län som hittills skickat in allra minst prover till analys är Jämtland och 

Norrbotten. De har skickat in knappt en tredjedel av det beräknade antalet. 
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9.3 Registerstatistik 

 
Utöver Ärendebarometern har SKL även fört statistik över antalet träffar i de olika 

registren (Spår-, Utredning samt DNA-registret) över tid. Statistiken har givits ut 

ungefärligt en gång i kvartalet. Denna statistik presenterar vi som ett diagram enligt 

nedan. 
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Figur 3: Antal träffar i de olika registren i olika tidsperioder från 1 januari, 2006.



Rapportnummer 329, Nya DNA-lagstiftningen 
Karin Svedberg, Sofia Andersson 

  18     

9.4 Granskning av registerstatistik 
 

Diagrammet, figur tre, är indelat i tre olika register och varje register är indelat i tre 

kolumner efter tre olika tidpunkter där SKL gjort mätningarna. Utgångsdatumet är 1 

januari, 2006 på samtliga kolumner. 

 

Man kan utläsa en kraftig ökning i träffarna i samtliga register under årets första sex 

månader. Gemensamt för förändringarna i antalet träffar i de olika registren är att 

ökningarna följer varandra vid samma tidpunkt.  

 

Ökningen av träffar i spårregistret mellan den första mätningen den 10 mars 2006 och 

den andra mätningen den 26 juni 2006 var kraftig, ökningen ligger på hela ca 260 

procent. Vid mätningen den 30 september 2006 hade antalet träffar ökat med ca 20 

procent från den föregående tidsperioden. 

 

Antalet träffar i utredningsregistret ökade kraftigt även de, då man vid mätningen den 

26 juni 2006 ser en ökning på ca 560 procent jämfört med mätningen i mars. Den 30 

september var ökningen ca 30 procent.   

 

Det register som står för det minsta antalet träffar är DNA-registret. Dock kan man 

utläsa en kraftig ökning mellan den första och den andra mätningen och en mindre 

ökning mellan den andra och den tredje mätningen även här. Ökningen mellan första 

och andra mätningen var ca 320 procent och vid den sista mätningen ca 30 procent.
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9.5 Granskning av enkät 
 

Detta är en sammanställning av den enkät som skickades ut till de 21 

polismyndigheternas kontaktpersoner till hantering av jämförelseproverna för DNA. 

Totalt gjordes 21 utskick men kontaktpersonen i Skåne valde att vidarebefordra 

enkäten till representanterna vid de olika Polisområdena. Därför har vi fått svar från 

två personer i Skåne, men valt att sammanställa samtliga i resultatet. Det enda län vi 

inte fått kontakt med är Jämtlands län, men detta borde inte utgöra något hinder för att 

göra en generell bedömning för hur det fungerar i hela Sverige. Totalt har vi fått in 21 

svar. 

 

Kontaktpersonerna fick svara på tre frågor kring deras upplevelser och uppfattning 

genom att ange ett av tre valbara alternativ; instämmer helt, vet inte/obestämd, 

instämmer inte.  På sista frågan fick respondenterna svara fritt om vad de trodde var 

anledningen till att de på deras myndighet skickat in färre eller fler prover än som 

(enligt ärendebarometern ovan) var beräknat för i början av året. 

 

Första påståendet löd: Jag tycker att provtagningen med de nya FTA-korten har 

fungerat tillfredsställande. Här uppgav samtliga som svarat på enkäten att de 

instämde helt. Den allmänna åsikten är att handhavandet av FTA-korten är enkelt och 

rutinerna är bra.  

 

Andra påståendet löd: Poliserna på myndigheten där jag arbetar är klara över vad 

som gäller för den nya DNA-lagen. (De vet när man kan ta salivprov, vem som 

beslutar om saken och så vidare.) På det påståendet har två av representanterna angett 

svarsalternativet vet ej/obestämd. En av motiveringarna till detta var oklarheten kring 

vem som skulle fatta beslut om provtagning, vilket även var ett av de vanligt 

förekommande svaren i fråga tre. En enda instämde inte med påståendet men tyckte 

att det varierade mellan enheterna/områdena och att de flesta var mycket duktiga. 
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9.6 Respondenternas fria motiveringar till svaret på fråga tre i 
enkäten  

 

Nedan presenteras respondenternas fria motiveringar och de vanligast förekommande 

svaren presenteras först. 

 

SKL bromsade vid inledningsskedet 

 

SKL gick i början ut med rekommendationer om att man skulle avvakta med att 

skicka in alltför många prover innan det var klart om hur stora mängder man kunde 

klara av att ta emot och hantera. Carina Ansell, forensisk biolog och gruppchef för 

extraktionsgruppen vid SKL, hoppades i till en början på en lagom ökning av prover 

så att de skulle hinna testköra rutinerna och hinna upptäcka och åtgärda de eventuella 

bristerna.45 Av alla som svarade på enkäten uppgav sex respondenterna att 

rekommendationen om återhållsamhet kunde vara en anledning till att de inte skickat 

in fler prover.  

 

 

Nya rutiner 

 

Ett flertal polismyndigheter upplevde att det tog tid efter införandet av den nya 

lagstiftningen, innan rutinerna utarbetades och ytterligare en tid innan rutinerna var 

helt inarbetade. Detta ansågs dock höra till då en ändring i lagen ska implementeras i 

det dagliga arbetet.  Sammanlagt angav fem av dem som svarat på enkäten att detta 

var ett problem i alla fall i början av året. Det ser dock ut som om att man i dagens 

läge har bearbetat detta på de allra flesta myndigheterna, då man kommit igång med 

utbildning och utarbetat en tjänsteföreskrift.  

 

Ett fåtal av representanterna som svarat på enkäten upplevde en viss tröghet från 

utredarna på KRIM att utföra proverna. Vad detta berodde har inte framgått helt och 

hållet men en viss antydan framkom om att de verkar ha mycket annat på sitt bord att 

                                                
45 Tidningen Svensk Polis 2005-12-19 
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göra och i vissa fall tycker de inte att det ligger på deras bord att utföra 

provtagningen.  

 

Utmärkande för polismyndigheten i Östergötland, som ligger i topp gällande antalet 

inskickade prover, är att innan ikraftträdandet av den nya DNA-lagen hade man redan 

utbildat all yttre personal. På så sätt fick de ett ordentligt försprång och kunde börja 

skicka in FTA-korten för analys redan i januari. De har även gjort en insats för att 

återkoppla resultatet till poliserna som utfört topsningarna. Detta har gjorts genom att 

de på KUT-informationen kunnat läsa om eventuella gripanden och andra framsteg i 

utredningar till följd av topsningen. Representanten vid polismyndigheten i 

Östergötland anser att återkopplingen är betydelsefull, då poliserna kan se värdet i 

provtagningen och deras eget arbete.   

 

Problematik kring beslutsfattningen och tveksamhet kring tolkning 

 

Initialt uppstod en viss förvirring om hur lagen skulle tolkas, enligt några av 

respondenterna. Förvirringen gällde i några fall frågan om vilka som skulle topsas. 

Vid många av myndigheterna var det oklart kring vem som skulle besluta om 

topsningen. Detta gällde speciellt ärenden där åklagare var förundersökningsledare. 

En av representanterna menar att åklagarna på polismyndigheten där han arbetar vill 

att provtagningen skulle vara gjord redan innan de kopplas in på ärendet. Åklagaren 

vill enbart fatta beslut om provtagning om det har betydelse för den utredning den 

misstänkte är gripen/anhållen i. Kontentan av detta är att registrering i DNA-registret 

uteblivit, trots att förutsättningarna förelegat enligt lag, då man ej topsat somliga 

misstänkta. Även dessa problem har med tiden blivit mindre då man kommit till insikt 

med hur lagen ska tolkas samt utarbetat bättre rutiner på polismyndigheterna. 

 

För högt satta prognoser 

 
En annan aspekt som framkom är att SKL:s kapacitetstak varit för högt ställt. Detta är 

då anledningen till att det generellt sett skickats in färre prover än vad det 

ursprungligen var beräknat för. I enkäten framkom även åsikter om att de tagna 

salivproven speglar verkligheten bättre än det kapacitetstak som uträknats.
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Återkommande personer 

 

Tre av representanterna vid polismyndigheterna har en tes om att många av dem som i 

inledningsskedet topsades var återfallsbrottslingar/vaneförbrytare, vilket gjorde att 

nytopsningarna minskade då dessa personer återkom och redan fanns registrerade.  

 

9.6 Kritisk granskning av resultatet 

 
I vår undersökning har vi valt ut de kontaktpersoner som finns vid hanteringen av 

jämförelseprover av DNA. Det kändes som ett bra och effektivt sätt att skicka 

frågeenkäten till dessa eftersom de borde vara väl insatta i lagstiftningen och hur det 

ser ut på deras polismyndighet vad gäller antalet skickade prover till SKL.  

 

Att ta kontakt med fler personer på respektive polismyndighet hade förmodligen gett 

ett mer empiriskt relevant resultat men där blev tidsaspekten och arbetets omfattning 

en begränsning för att det skulle vara genomförbart. De svar vi fått från dessa 

kontaktpersoner anser vi vara tillräckligt välformulerade och framförallt så pass 

många att vi ska våga dra slutsatser utifrån dem. 

 

Då vi begränsade våra antal frågor i enkäten till enbart tre, blir det naturligtvis ett stort 

bortfall om någon kontaktperson inte svarar ordentligt på någon fråga eller missförstår 

den. Detta var vi medvetna om, varför vi gjorde vårt yttersta för att konstruera sådana 

frågor som i princip var omöjliga att misstolka. Det var ett högst medvetet val att ha 

så få frågor som möjligt då vi gärna såg att alla skulle skicka in svar. Ett alltför långt 

frågeformulär tror vi skrämmer bort många och antalet svar kan komma att falla bort. 

Dock verkar det som om det råder en viss förvirring kring vad prognosen egentligen 

säger, vilket kan ha påverkat en del svar i någon grad. 

 

Den statistik vi fått från SKL är nästintill kvartalsvis utgiven, men inte riktigt. Detta 

innebär att någon tidsperiod är någon dag längre än de andra. Alltså kan det vara så att 

en stapel skulle kunna vara antingen lite längre eller lite kortare än vad som nu är 

redovisat. Men eftersom det rör sig om så få dagar anser vi inte att det ska vara något 
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större problem. Sannolikheten att flera polismyndigheter synkroniserat skulle ha 

skickat in väldigt mycket mer prover just de dagarna är i princip obefintlig.  

 

10  Diskussion 

10.1 Slutsats 
 
Enligt tabellen över registerstatistik kan man se en enorm ökning mellan första och 

andra mätningen. Den huvudsakliga förklaringen till detta är att rutinerna började 

komma igång. Att klarheter kring lagstiftningen började redas ut är också en viktig 

faktor. Dessutom började SKL kunna analysera ett större antal prover och därmed 

behövde inte polismyndigheterna längre avvakta med att skicka in prover 

 

Skillnaden mellan andra och tredje perioden är inte lika stor vilket beror till viss del 

på att återfallsbrottslingar samt vaneförbrytare började återkomma och därför 

minskade nytopsningarna. En annan förklaring kan ligga i att trycket från 

beslutsfattarna och ledningen avtagit och på grund av osäkerhet togs inga egna större 

initiativ av poliser i yttre tjänst. Detta stämmer överens med vår hypotes om att den 

nya DNA-lagen har glömts bort en aning och inte fått lika stort utrymme i media. 

Detta smittar av sig på polismyndigheterna som kanske faller tillbaka i gamla 

tankebanor och invanda arbetssätt.  

 

Att Östergötland och Västernorrland ligger i topp enligt ärendebarometern 

överensstämmer med resultatet av enkäten. Gemensamt för dessa två 

polismyndigheter är en väl utarbetad rutin kring hanteringen av provtagningen samt 

en bättre insyn i gällande lagstiftning, än de flesta andra länen. På motsvarande sätt 

stämmer ärendebarometern väl överens med enkätresultaten från de län som skickat in 

färre prover. Generellt har dessa polismyndigheter haft sämre utarbetade rutiner och 

det har funnits oklarheter kring lagstiftningen och främst beslutsfattning.  

 

Det finns onekligen en vilja hos vissa respondenter att utveckla rutinerna kring 

provtagningen och öka mängden inskickade prover genom att ta lärdom av de län som 

ligger högt i statistiken. Detta tycker vi styrker vår uppfattning om att vilja inte är den 

begränsande faktorn utan snarare tolknings- och beslutsproblematik som begränsar 
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provtagningen. Vänder man på det så anser vi att det är vilja som krävs för att 

förvärva den kunskap som krävs för att lösa problematiken.  

  

Den övergripande åsikten är att den nya DNA-lagen är både välutformad och 

efterlängtad. Den problematik som har uppstått har berört beslutsfattning. Vi tror att 

den i framtiden kommer att användas än mer som ett verktyg då det blir en naturlig 

del i arbetet då alla pusselbitar faller på plats. 

 

Själva beslutsfattningen har visat sig vara svårtolkad, den är betydligt mer 

komplicerat än vad första anblicken av lagtexten säger. När olika aktörer inom 

rättsväsendet ska samarbeta, polis, åklagare, rätten, kan det uppstå frustration och 

svårigheter när alla inte har samma synsätt eller lika mycket kunskap. Framförallt då 

åklagare, träder in som förundersökningsledare och styr polisens arbete. 

 

Det har inte visat sig finnas några svårigheter kring hanteringen av FTA-korten som 

används vid salivprovtagningen. FTA-kitet är mycket lätthanterligt och det finns inte 

heller något krav på utbildning enligt lag men dock finns rekommendationer från 

RPS. Det anses därför uppenbart att just detta inte påverkat antalet inskickade prover. 

 

På vissa håll tycktes det vara ett problem att man inte hade tillräcklig utbildning. 

Kanske var det utbildning för beslutsfattarna som saknades. Detta kan då jämföras 

med att det inte krävs någon utbildning, juridiskt sett, för att utföra provet. Kanske 

visar detta på att poliserna är mer mån om att ta kvalitativa men möjligen färre prov 

istället för ett stort antal, kanske felaktiga prov.  

 

En bidragande faktor till att vissa polismyndigheter inte skickat lika många prover 

som beräknat, är att det finns en attityd bland utredarna på vissa myndigheter om att 

utförandet av salivprovet inte tillhör deras arbetsuppgifter. Därför uteblir många prov 

då skäligen misstänkta blir kallade till förhör och inte topsas.  Detta menar vi till viss 

del beror på ett konservativt tänkande och en motvillighet till förändring, vilket står i 

vägen för syftet med lagändringen som var att utöka möjligheterna att uppklara fler 

brott på kortare tid. 
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En viss förvirring har uppstått inför vilka brott som DNA-provtagning skulle vara 

aktuell. Proportionalitetsprincipen ska vägas in, även om förutsättningarna för 

provtagningen finns.   På vissa myndigheter har man valt en mer restriktiv tolkning 

och därför i vissa fall underlåtit provtagning. På andra polismyndigheter har man i 

princip valt att hellre topsa en för mycket än en för lite och dessa myndigheter får då 

ett försprång i statistiken men risken är stor att man bryter mot en mycket viktig 

princip i det svenska rättsväsendet.  

 

Som beskrivs ovan är ofullkomliga rutiner det vanligaste problemet för de allra flesta 

polismyndigheterna. Detta kan dock försvaras med att det tar en tid innan en 

lagändring blir en del utav av vardagen. Detta är antagligen inte unikt för den nya 

DNA-lagen. Det kommer onekligen nya lagändringar i framtiden också då vara lagar 

och förordningar är levande.  

 

Det kan mycket väl vara så att polismyndigheterna lagt ner sitt krut på några andra 

komplicerade brottstyper och möjligen velat ro dessa projekt i hamn innan de lägger 

alltför stort fokus på att topsa personer misstänkta för till exempel rattfylleri. Dessa 

insatser syns varken i registerstatistiken, ärendebarometern eller i vår utskickade 

enkät. Vi anser det viktigt att påpeka att bara för att en polismyndighet inte skickat in 

lika många prover som det var beräknat för i början av året innebär det inte med 

automatik att denna polismyndighet legat på latsidan.
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10.2 Förslag 
 

För att bearbeta de problem som finns så anser vi att polismyndighet och 

åklagarmyndighet länsvis bör utarbeta en gemensam tjänsteföreskrift. I denna ska det 

tydligt framgå hur man ska gå tillväga när man tar ett DNA-prov, vem som beslutar 

om det och vem som får utföra provtagningen.  

 

Det har visat sig effektivt att poliser får se konkreta resultat över deras arbetsinsats då 

detta stärker motivationen och ger insatsen ett större värde. Därför anser vi att 

myndigheterna bör ge någon slags feedback till dem som utfört provtagningen. 

Förslagsvis på samma sätt som i Östergötland där alla poliser på KUT-informationen 

kan läsa om de brott som uppklarats med hjälp av topsningen.  

 

Med anledning av att flera av respondenterna som deltog i enkäten undrade vad det 

kunde bero på att ett fåtal myndigheter skickade in många fler prover än andra, så 

borde kommunikation mellan myndigheterna kunna lösa det problemet. Frågor, tips 

och råd kan enkelt utbytas via telefon, e-mail, konferens etc. 

 

Vi anser att myndigheterna bör ta lärdom av varandra och i detta fall främst av 

Östergötland, som utbildade personal innan ikraftträdandet av den nya DNA-lagen 

och därigenom snabbt kunde komma igång med provtagningen. Det är även av värde 

att uppmärksamma det som gått mindre bra för att undvika att i framtiden hamna i 

liknande fälla.  
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