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Abstract 
 

Intresset för detta ämne väcktes genom två massmedialt uppmärksammade 

brottsutredningar där DNA-provtagning spelade en avgörande roll, mordet på 

Anna Lindh och den så kallade ”Hagamannenutredningen”. Den nya DNA-

lagen säger att om det finns synnerlig anledning att anta att det är för betydelse 

av utredningen av ett brott får även den som inte är skäligen misstänkt för brott 

utsättas för provtagning för att underlätta identifiering. Då det inte krävs att 

personen är misstänkt i utredningen kan detta ses som inskränkande på dennes 

privatliv och upplevas kränkande. Den nya lagen underlättar polisens möjlig-

heter att utreda brott, men frågan är till vilket pris?  

För att få svar på bland annat ovanstående fråga har vi studerat lagförslag och 

motioner för att se hur lagstiftarna resonerat kring införandet av den nya DNA-

lagstiftningen. I rapporten återspeglar vi även den samhällsdebatt som 

avhandlades både av politiker och i media angående avvägningen mellan de 

utredningsvinster lagändringen innebär och de regler som skyddar en persons 

integritet. Åsikterna i frågan går vida isär, där en del vill att alla svenskar 

DNA-registreras medan andra menar att en utökning av lagstiftningen är ett 

steg mot ett övervakningssamhälle. Ett stort ansvar ligger på dem som stiftar 

lagar men även på dem som är satta upprätthålla dessa. För att lagstiftningen 

skall fungera är det viktigt att de människor som verkar i rättssystemet 

respekterar och efterlever de rättsregler som gäller i samhället.  
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1  Inledning 

Den nya DNA-tekniken har bland annat medfört att polisen fått ett nytt och 

effektivt medel att klara upp brott. Vi vill med detta fördjupningsarbete få en 

större förståelse för hur lagstiftningen gällande DNA-provtagning såg ut före 

januari 2006 då den nya lagändringen trädde i kraft samt hur lagstiftningen ser 

ut idag och varför lagändringen kom att genomföras. Vi kommer även att för-

söka utröna vilka åsikter som finns mot hela eller delar av lagstiftningen. I detta 

kapitel studerar vi bakgrunden till den lagtext som reglerar DNA-provtagning 

innan och efter januari 2006. Detta kapitel kommer vidare att beskriva syftet 

med rapporten och klargöra de frågeställningar som väckts i samband med för-

djupningsarbetet.  

Nedan kommer vi att redogöra för arbetets begränsningar, detta för att inrikta 

arbetet mot hur lagen har utformats för att inskränkningen i personers privatliv 

inte skall bli allt för stor. I detta kapitel kommer vi även att redogöra för det 

tillvägagångssätt vi använt för att utforma rapporten. Vi vill under detta för-

djupningsarbete få en insikt om hur tillvida den nya lagstiftningen innebär en 

större inskränkning i privatlivet än den tidigare lagstiftningen och hur lag-

stiftningen anpassats med hänsyn till personers integritet. 

1.1  Bakgrund 

I takt med den tekniska utvecklingen har sättet att utreda brott förändrats. 

Tidigare har vittnesmål, fingeravtryck och annan spårsäkring varit exempel på 

avgörande bevisning. Även idag är sådan bevisning viktig för polisens arbete 

under en brottsutredning, men utvecklingen av dagens DNA-teknik har medfört 

att polisen fått ytterligare ett vapen i kampen mot brottsligheten.  

Innan lagändringen som trädde i kraft i januari 2006 hade polisen inte möjlighet 

att fullt ut utnyttja de fördelar som DNA-provtagning medför. Detta på grund 

av att det i lagen har krävts att endast den person som är skäligen misstänkt för 

ett brott på vilket fängelse kan följa får utsättas för den kroppsbesiktning provet 
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innebär. Innan den nuvarande lagstiftningen trädde i kraft var DNA-provet en 

metod att knyta en brottsling till brottet genom att jämföra det tagna DNA-

provet med spårregistret eller DNA-registret. Därmed hade polisen inte någon 

möjlighet att utesluta personer som var intressanta för utredningen men inte 

misstänkta för själva brottet. Det saknades alltså lagstöd för att genomföra 

provtagning på personer som inte var skäligen misstänkta för brott där fängelse 

kan följa. 

Idag finns möjligheten att använda DNA-prov för att avskriva personer i ett 

tidigt skede från brottsutredningar där fängelse kan följa. Det krävs att åtgärden 

med provtagningen skall vara proportionerlig enligt RB 28 kap. 3 a §. I RF 

2 kap. 6 § anges att varje medborgare, gentemot det allmänna, är skyddad mot 

påtvingat kroppsligt ingrepp som t ex kroppsvisitation, husrannsakan och 

liknande intrång. Vidare står i RF 2 kap. 12 § att ovanstående skydd får 

begränsas genom lagstiftning. Det betyder att ett ingrepp som inkräktar på 

personens integritet måste vara reglerad i lag för att få genomföras. 

Av paragrafens andra stycke framgår bland annat att begränsningar får göras 

endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle 

samt att begränsningarna aldrig får gå utöver vad som är nödvändigt med 

hänsyn till det ändamål som har föranlett dem.1  

Regeringsformens utformning följer också europakonventionens artikel 8 

rörande skyddet för envars privat- och familjeliv och de eventuella ingrepp som 

offentlig myndighet får göra i detta.   

I media har sedan några år tillbaka förts en livlig diskussion angående 

användandet av DNA vid utredningsarbete i brottmål. Särskilt fallet rörande 

mordet på utrikesminister Anna Lindh och fallet med den så kallade Haga-

mannen har lett till att förfarandet med DNA har debatterats. Debatten har 

huvudsakligen handlat om den inskränkning i personers privatliv en prov-

tagning skulle innebära samt i vilken utsträckning Sveriges befolkning borde 
                                                
1 Regeringens prop. 2005/06:29 s. 13 
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registreras för att underlätta identifiering av brottslingar och på detta sätt skapa 

ett för alla tryggare samhälle. Madeleine Leijonhufvud2 och Björn Eriksson3 

skrev i en debattartikel i DN den 27 november 2004 där de argumenterade för 

en registrering av alla svenskar. Deras åsikt i artikeln var att, om man inte har 

något att dölja så har man heller inget emot en registrering. Den inskränkning i 

privatlivet en registrering innebär, överskrids av den vinst som uppnås genom 

en högre andel uppklarade brott samt en kortare utredningstid.  

Det finns många som inte sympatiserar med tidigare statsminister Tage 

Erlanders uttalande "Det är bättre att registrera tio för många än en för lite" då 

de är rädda för att detta skall leda till ett övervakningssamhälle4 där den person-

liga integriteten kränks till fördel för samhällets behov av kontroll. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att få en fördjupad kunskap om den nya DNA-lag-

stiftning som infördes i svensk lag i januari 2006. Vi försöker i arbetet se hur 

lagstiftaren argumenterat och resonerat för att skapa en lag som inte anses 

inskränka för mycket i det privatliv som vi alla är garanterade. Vi vill även få 

en insikt i den samhällsdebatt som förs i media och via våra folkvalda politiker. 

1.3  Frågeställningar 

• Vilken är skillnaden mellan tidigare och nuvarande lagstiftning? 

• Vilket var syftet med lagändringen och vad innebär lagändringen för 

privatpersonen och polisens utredningsarbete? 

• Har lagstiftaren tagit hänsyn till de bestämmelser som ska garantera rätten 

till ett privatliv? 

 

                                                
2 Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt vid Stockholms universitet 
3 Björn Eriksson, före detta rikspolischef 
4 George Orwells bok ”1984” 
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• Hur resonerar lagstiftaren kring samtycke till tvångsåtgärden? 

• Hur registreras olika typer av DNA-analysresultat? 

• Hur ser riksdagspartierna på lagändringen? 

1.4  Avgränsningar 

Vi har i detta arbete valt att begränsa oss till att studera lagtext, förarbeten, JO-

beslut och av regeringen, riksdagen och rikspolisstyrelsen övriga utgivna 

publikationer i ämnet.  

En naturlig begränsning blir att endast studera relativt ny lagstiftning, detta då 

DNA-prov inte varit aktuellt under så många år. Detta utesluter då någon 

historisk återblick i ämnet.  

Vi kommer inte under arbetet att förklara vad DNA är för någonting och 

kommer inte heller att skriva något om olika provmetoder och möjligheter att 

utvinna information ur dessa.  

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har i detta fördjupningsarbete valt att inrikta oss mot att studera den juridiska 

lagtext som reglerar DNA-provtagning och registrering av dessa prov vid 

brottsutredningar. För att få en bakgrund till ovanstående nämnd lagtext har vi 

även studerat förarbeten, motioner och JO-beslut. Vi har även tagit del av annan 

publicerad text utgiven av regering, riksdag och rikspolisstyrelse som berör 

ämnet, däribland även en del av de utskottsbetänkanden som finns i ämnet. För 

att försöka få en bild av vilka motsättningar som finns kring den nya DNA-lag-

stiftningen kommer vi att ta del av den debatt som förs av politiker och i media 

om lagstiftningen och om den eventuellt anses inskränka i den personliga 

integriteten. Detta för att få en överblick av de problem och fördelar som 

diskuteras angående användandet av DNA som ett brottsutredningsverktyg.  
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2  Resultat 

2.1 Inledning 

I detta kapitel kommer vi att försöka åskådliggöra syftet med lagändringen, 

vilka regler, principer, lagar och konventioner som legat till grund för fram-

tagandet av den nya DNA-lagstiftningen. Hur lagstiftningen såg ut innan lag-

ändringen, hur förslaget till ändringen såg ut och hur resultatet av lagändringen 

slutligen blev, samt att redogöra för den kringliggande lagstiftning som styrt 

lagens utformning. Vi kommer även att försöka redogöra för olika motioner 

som lämnades in. Vi kommer också att försöka återspegla delar av den debatt 

som funnits under en längre tid i media och bland folk angående den rädsla som 

förekommer i samband med statens möjlighet till insyn i privatlivet och den risk 

som finns för en inskränkning i människors rätt till privatliv. 

Lagstiftningen kommer att åskådliggöras genom att vi först redogör för de 

ändringar och förslag som rört själva provtagningen och bestämmelserna kring 

den. Som en andra del kommer att redogöras för hanteringen av prover och hur 

analyser skall lagras i register enligt polisdatalagen.  

2.2 Förslag till lagändring  

Den 13 oktober 2005 överlämnade regeringen proposition 2005/06:29 till riks-

dagen med förslag till nya bestämmelser i rättegångsbalkens 28 kapitel.  Dessa 

förslag skulle innebära en möjlighet att regelmässigt ta DNA-prov på den som 

skäligen kan misstänkas för brott på vilket fängelse kan följa. Det skulle också 

medföra en möjlighet att ta DNA-prov på annan än den som är skäligen miss-

tänkt i en brottsutredning, om det finns synnerlig anledning att anta att det är av 

betydelse för utredning av ett brott som kan leda till fängelse. I propositionen 

föreslås även att polisdatalagen (1998:622) utvidgas så att alla som är dömda 

till annan påföljd än böter får registreras i DNA-registret, istället för den 

tidigare begränsningen på att det skulle vara två års fängelse i straffskalan. 

Vidare föreslogs att personer som är misstänkta för brott på vilket fängelse kan 

följa får registreras i ett separat register, benämnt utredningsregistret.  
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 Den kanske mest markanta ändringen som föreslogs i propositionen var den 

möjlighet som föreslogs att DNA-prov skulle få tas på annan än den som är 

skäligen misstänkt för brott. Det föreslås även att man mera rutinmässigt skall 

kunna ta DNA-prov i samband med att misstänkta grips för brott. 

I regeringens förslag föreslogs att DNA-provtagningen skulle lyftas ut från 

institutet för kroppsbesiktning. Lagen skulle enligt förslaget istället efterliknas 

den lagstiftning som finns för fingeravtryck. DNA-proven skulle då enligt för-

slaget regleras i en ny särskild DNA-provslag. Några remissinstanser tillstyrkte 

promemorians förslag, men flertalet remissinstanser avstyrkte dock förslaget, 

bland annat Riksdagens Ombudsman (JO) som ansåg att tagandet av DNA-prov 

även i fortsättningen skulle omfattas av begreppet kroppsbesiktning i rätte-

gångsbalken. Anledningen till att JO och flera remissinstanser ansåg att DNA-

provtagningen även i fortsättningen skulle innefattas av kroppsbesiktnings-

begreppet var att den proportionalitetsprincip som finns i RB 28 kap. 3 a §, 

borde gälla även vid provtagning för DNA-analys.  

RB 28 kap. 3 a § Husrannsakan får beslutas endast om 

skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i 

övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för 

något annat motstående intresse. 

Att fortsättningsvis även ha DNA-provtagningen under rättegångsbalkens 

bestämmelser om kroppsbesiktning innebär även att polisen kan kvarhålla en 

person i sex timmar för provtagning. Detta kan även förlängas med ytterligare 

sex timmar om det finns synnerliga skäl. Regeringen resonerar i propositionen 

att dessa regler även bör gälla för de personer som prov tas på, utan att de är att 

anse som skäligen misstänkta i en brottsutredning. Om man läser vidare om 

kroppsbesiktning i RB 28 kap. 13 §, så står där att paragraferna som reglerar 

husrannsakan även skall gälla för kroppsbesiktning, i tillämpliga delar. I denna 

paragraf föreslogs endast ett enklare tillägg. Tillägget innebär att salivprovet för 

DNA-analys får verkställas av en man på en kvinna.   
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Enligt 13 § så skall proportionalitetsprincipen i 3a § gälla även för kropps-

besiktning. Paragrafen hänvisar även till 4 § vilket innebär att det är under-

sökningsledaren, åklagaren eller rätten som beslutar om kroppsbesiktning. Detta 

om det inte är att anse som fara i dröjsmål, då polisman får fatta beslutet enligt 

13 §. Även en hänvisning till 9 § finns, vilket innebär att krav på dokumentation 

finns vid genomförande av kroppsbesiktning. 

En omständighet som talade för att DNA-provtagningen skulle brytas ut från 

rättegångsbalken och sättas i en egen lag var att, fingeravtryck inte har setts 

som en kroppsbesiktning. Fingeravtryck och DNA-prov har många likheter 

enligt regeringens proposition. Syftet med både fingeravtryck och DNA-prov är 

att fastställa en persons identitet. Vare sig fingeravtryck eller ett DNA-prov av 

denna form skulle ge en möjlighet att utläsa mer än en persons identitet.  

Även de skillnader som finns betonas i propositionen, där man främst lyfter 

fram att ett DNA-prov innehåller biologiskt material, vilket kan bli föremål för 

andra analysmetoder. Detta skulle då enligt propositionen kunna leda till att det 

skulle gå att utvinna mer information ur ett DNA-prov än bara identiteten på 

personen.  

Sammantaget ansåg alltså regeringen att de skäl som talar för att DNA-prov-

tagning fortsättningsvis skall omfattas av begreppet kroppsbesiktning, väger 

tyngre än de skäl som talar för en helt ny lag.  

De lagförslag som kom att redovisas i propositionen innefattade förutom ovan 

nämnda ändring i 13 § även en ändring i 12 § samt två nya paragrafer, 12 a § 

och 12 b §.   

Den nya 12 a § innebar salivprov får tas och registreras i ett register av den som 

skäligen kan misstänkas för brott med fängelse i straffskalan. 

Den andra nya 12 b § innebär att salivprov och registrering även får tas av en 

person som är över femton år gammal och som inte är att anse som misstänkt 

för brott där syftet är att underlätta identifiering under brottsutredningen. Kravet 
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för att få ta salivprov är att det skall finnas fängelse i straffskalan för det 

aktuella brottet samt att det skall finnas en synnerlig anledning att anta att det är 

av betydelse för utredningen av brottet.  

Uttrycket ”synnerlig anledning” har, med utgångspunkt i ett antal beslut av 

Riksdagens ombudsmän (JO), ansetts böra tolkas så att det skall föreligga 

faktiska omständigheter som påtagligt visar att man med fog kan förvänta sig 

att uppnå det avsedda resultatet med åtgärden.5 

Vidare får ett DNA prov taget enligt 12 b § endast användas för det ändamål för 

vilket provet har tagits.  Provet får alltså endast jämföras med uppgifter som 

berör den aktuella brottsutredningen inte med andra prov från register som förs 

enligt polisdatalagen. 

Ändringen som genomfördes i RB 28 kap. 12 § innefattar att ändamålet med 

kroppsbesiktningen skall vara enligt 11, 12 a eller 12 b §§ i samma kapitel.   

2.3 Europakonventionen och regeringsformen 

Reglerna för kroppsbesiktning är utformade för att uppfylla de krav som finns i 

regeringsformen och den europeiska konventionen av 9 november, 1950 om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, nedan 

benämnd Europakonventionen. Det är i RF 2 kap 6 § som skyddet för med-

borgarna mot påtvingade kroppsliga ingrepp från statens sida finns.  

Det står tydligt i den paragrafen att varje medborgare är skyddad mot kropps-

visitation och liknande åtgärder utförda av det allmänna. I RF 2 kap. 12 § står 

däremot att dessa fri- och rättigheter får begränsas genom lag. Detta om det 

anses vara för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt sam-

hälle. Enligt regeringen så är förebyggande och bekämpande av brott sådana 

ändamål som omfattas av det begreppet. Detta innebär alltså att tagande av 

DNA-prov i samband med brottsutredningar eller annars i syfte att bekämpa 

                                                
5 SOU 1995:47 s. 298 
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brott uppfyller den förutsättningen. För att få utföra en DNA-provtagning krävs 

att den skall stå i rimlig proportion till vad som går att vinna med provtagningen 

enligt RB 28 kap. 3 a §.  

2.4 Utredningsvinster vid mängdbrottslighet 

Regeringen redovisar följande bedömning i propositionen. Brottsligheten, även 

mängdbrottsligheten såsom snatteri, stöld och tillgrepp av fortskaffningsmedel 

medför lidande för enskilda och orsakar såväl samhället som enskilda stora 

kostnader. Redan detta gör det givetvis angeläget att brottsligheten kan klaras 

upp så snart som möjligt. Vidare menar regeringen att personer som begår brott 

ofta tidigare begått brott samt att brottsligheten gått allt längre ner i åldrarna. 

Regeringen menar att det är vanligt att ungdomar börjar med att begå snatteri 

och sedan via stölder av fortskaffningsmedel eller annan egendom går vidare 

till en grövre kriminalitet. Detta skulle alltså innebära att en högre upp-

klarningsprocent i fråga om mängdbrottslighet skulle förbättra möjligheten att 

avbryta lagöverträdarens brottskarriär.6 

Regeringen menar att DNA-tekniken skulle kunna vara till stor betydelse för 

polisen när det gäller att klara upp mängdbrottslighet. Regeringen menar att 

polisen med konventionella metoder är begränsad i möjligheten att klara upp 

mängdbrottsligheten. Med hänvisning till hur polisen i Storbritannien jobbar 

med DNA-tekniken för att kartlägga de aktiva kriminella så har mängd-

brottsligheten där minskat markant. Detta borde då kunna medföra att en mer 

omfattande användning av DNA-tekniken skulle innebära att flera brott klaras 

upp samt att det blir en snabbare uppklarning på brotten.  

2.5 Rätt till privatliv 

Mot tidigare nämnda fördelar skall då vägas den olägenhet det innebär för den 

enskilde att bli utsatt för en DNA-provtagning.  Själva ingreppet i sig som oftast 

genomförs genom ett enkelt salivprov eller blodprov kan ses som relativt enkelt 

                                                
6 Prop. 2005/06:29 s 19 
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ingrepp, som i sig inte innebär en allt för stor olägenhet. Däremot anser 

regeringen att det kan ses som en olägenhet att myndigheterna får tillgång till 

biologiskt material, man att även här är olägenheten i sig ganska begränsad. 

Detta då DNA-provet i praktiken bara används för att ta fram en DNA-profil 

som kan utnyttjas enbart för identifiering. Regeringen anser därför att det inte 

råder något tvivel om att möjligheterna till DNA-prov i syfte att utreda brott är 

förenliga med proportionalitetsprincipen.  

Enligt Europarådets rekommendation om användning av DNA-analys för 

brottsutredning framgår av punkten fyra att en DNA-analys endast får göras 

under de förutsättningar som finns i nationell lagstiftning. I de fall där prov tas 

utan medgivande från den misstänkte måste provet vara befogat med tanke på 

omständigheterna.7 

Eftersom Europakonventionen infördes i svensk lag i sin helhet, så gäller dessa 

artiklar som lagtext i Sverige.  De artiklar som förs på tal som intressanta 

gällande DNA-teknik är artikel 6 och 8.8 

Artikel 6 anger att var och en som blir anklagad för brott skall anses vara 

oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställs. Detta skall enligt praxis skydda 

medborgarna mot att av myndigheten pekas ut som brottslingar innan det finns 

grund för detta genom ett domstolsavgörande. 9  

Av artikel 8 framgår att varje medborgare skall ha rätt till respekt för sitt 

privatliv och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. Det framgår också att 

denna rätt endast går att inskränka genom lag. Detta om det i ett demokratiskt 

samhälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmännas säker-

het, landets ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott, 

                                                
7 Europarådets rekommendation No. R (92) 1 om användningen av DNA-analys inom ramen för det 

straffrättsliga systemet. 
8 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. 
9 Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2 u 2002, s. 234 f. 
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eller för skydd av hälsa eller moral eller andra fri- och rättigheter. Det är under 

denna punkt som skyddet av den personliga integriteten finns när det inte gäller 

tortyr och liknande grova inskränkningar, då skyddet finns i artikel 3. Att DNA-

prov för fastställande av identitet ingår under denna artikel resoneras om i 

praxis, där andra exempel som ingår under samma artikel är blodprovstagning i 

samband med nykterhetskontroll vid bilkörning samt blodprovstagning för att 

fastställa faderskap.10 

Vad det gäller regeringsformen och Europakonventionen så finns enligt 

regeringens mening utrymme för mera långtgående användning av DNA-

teknik. Dock måste detta då vägas noga mot integritetsskyddet. 

2.6 Samtycke 

En fråga som diskuteras i propositionen är huruvida det skall finnas en möjlig-

het att lämna sitt samtycke till att DNA-testas. Regeringen har tidigare tagit 

ställning till den frågan i en proposition. Där menar regeringen att det inte 

generellt regleras i rättegångsbalken huruvida det går att samtycka till tvångs-

åtgärder. Eftersom ett samtycke ändrar förutsättningen då tvångsmomentet 

saknas, så borde det inte vara frågan om något tvångsmedel. Detta då grund-

lagsskyddet endast avser att skydda mot påtvingade ingrepp. Detta betyder i det 

stora att så länge åtgärden inte är påtvingad så är den frivillig och är då inte 

längre någon inskränkning i grundlagsskyddet. Regeringen menar vidare att det 

inte är oförenligt med bestämmelserna i regeringsformen att utan uttryckligt 

lagstöd, kunna bereda möjlighet för att frivilligt få lämna DNA-prov. Detta 

innebär då att det bör vara möjligt för polisen att ta DNA-prov om den som 

provet avser samtycker till åtgärden. Regeringen påtalar dock vikten av att 

polisen försäkrar sig om att personen verkligen samtycker till åtgärden. Detta 

samtycke skall även gälla den person som vid provtagningstillfället är under 15 

år. Detta då det i propositionen föreslås att det skall lagstiftas att DNA-prov ej 

får tas på den som är under 15 år. Detta skall dock inte hindra att den person 

                                                
10 Hans Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis, 2 u 2002, s. 265. 
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som är under 15 år skall kunna lämna sitt samtycke till att lämna saliv eller 

blodprov för DNA-analys.11 

2.7 Dataregister 

Lagringen av de analysresultat myndigheterna får vid DNA-prov är den andra 

stora del som diskuterats och argumenterats i och med propositionens 

inlämnande i oktober 2005. I polisdatalagens 22-28 §§ finns bestämmelser om 

register med uppgifter om DNA-analyser i brottmål. I 22 § står det att uppgifter 

om resultat av DNA-analyser får behandlas endast för att underlätta 

identifiering av personer i samband med utredning av brott. Vidare står det i 

den 22:a § att Rikspolisstyrelsen får föra dels ett DNA-register och dels ett 

spårregister över de uppgifter som behandlas. Sådana uppgifter får även 

behandlas i förundersökning och särskilda undersökningar.  

De uppgifter som får lagras i DNA-registret är det resultat av en DNA-analys 

som utförts med stöd av 28 kapitlet rättegångsbalken som avser en person som 

genom lagakraftvunnen dom har dömts till annan påföljd än böter enligt 23, 24 

§§ i polisdatalagen.  Samma regler skall även gälla om personen godkänner ett 

strafföreläggande som avser villkorlig dom. I 24 § polisdatalagen står vidare 

förtydligat att registreringen av ett analysresultat skall begränsas till uppgifter 

som ger information om den registrerades identitet. Analysresultat som kan ge 

upplysningar om den registrerades personliga egenskaper får inte registreras. 

Enligt 27 § i polisdatalagen skall uppgifter i DNA-registret gallras senast när 

uppgifterna om den registrerade gallras ur belastningsregistret.12 Anledningen 

till att den relativt omfattande lagändringen föreslogs var bland annat att 

regeringen ansåg att DNA-tekniken utvecklats och blivit säkrare.  

Utredningsregistret får innehålla uppgifter om resultatet av DNA-analyser som 

har gjorts med stöd av bestämmelserna i 28 kapitlet rättegångsbalken som avser 

                                                
11 Prop. 1993/94:24 s. 39. 
12  Lag (1998:620) om belastningsregister 16-18 §§. 
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personer som är skäligen misstänkta för brott varpå fängelse kan följa.13  

Samma regler gäller som för DNA-registret avseende kravet på att endast upp-

lysningar som ger information om den registrerade personens identitet. Enligt 

27 § polisdatalagen skall uppgifter i utredningsregistret gallras senast då upp-

gifterna om den registrerade får föras in i DNA-registret eller när förunder-

sökning eller åtal läggs ned, ogillas, åtal bifalls men påföljden blir böter eller 

när den registrerade godkänt ett strafföreläggande som avser enbart böter.  

En ny del av den föreslagna lagtexten var att ta bort den tidigare meningen som 

innefattade att endast prov som är tagna under utredning får registreras i DNA-

registret. Detta uttryck ersattes av meningen ”DNA-analyser som har gjorts 

med stöd av bestämmelserna i 28 kapitlet rättegångsbalken”. Detta innebär då 

att DNA-resultat från till exempel sjukvården inte kommer att kunna registreras 

i DNA-registret.  

Det tredje registret är det spårregister som finns reglerat i polisdatalagens 25,26 

§§ för att lagra uppgifter om DNA-analyser som har gjorts under utredning av 

brott och som inte kan hänföras till en identifierbar person. Uppgifterna i spår-

registret får endast jämföras med analysresultat som inte kan hänföras till en 

identifierbar person eller som finns i DNA-registret eller som kan hänföras till 

en person som är skäligen misstänkt för brott. Uppgifterna i spårregistret skall 

gallras senast trettio år efter registreringen enligt 27 § polisdatalagen.   

Även ett fjärde tillfälligt register kan föras enligt polisdatalagens 22 § I detta 

register får DNA-resultat sparas om de tagits enligt rättegångsbalkens 

bestämmelser i 28 kapitlet 12-12 b §§. Detta prov skall förstöras senast sex 

månader efter det att provet togs enligt bestämmelserna i polisdatalagens 27 a §. 

Om provet är taget från någon som inte är skäligen misstänkt för brott, skall 

provet förstöras så snart målet eller ärendet slutligen har avgjorts.  

                                                
13  Polisdatalagen (1998:622) 24 a §. 
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2.8 Betänkande 

Riksdagen behandlade regeringens proposition i justitieutskottets betänkande.14 

Propositionen föreslog sammanfattningsvis en regelmässig provtagning för 

DNA på personer som skäligen kan misstänkas för brott för vilket fängelse kan 

följa men att även prov på personer som inte är misstänkta för brott skall kunna 

tas. Vidare föreslogs att polisdatalagen utvidgas så att alla som dömts till annan 

påföljd än böter får registreras, liksom att alla som är skäligen misstänkta för 

brott får registreras i ett separat register benämnt utredningsregistret. 

Utskottet föreslog att riksdagen skulle bifalla regeringens proposition samt att 

avslå samtliga till ärendet inlämnade motionsyrkanden.  

2.8.1 Motion från Centerpartiet 

Centerpartiet anser att DNA registreringen är ett viktigt verktyg i polisens 

brottbekämpande verksamhet men att man måste väga de vinster som görs i och 

med en utökad DNA lagstiftningen mot de risker det innebär i fråga om 

integritetskränkning för den enskilde. Även om man gör om DNA-profilen till 

sifferkod som inte går att använda till annat än identifiering så menar Center-

partiet att det idag inte går att veta vad man i framtiden kan utläsa av de prov 

man tar och att man därför bör vara försiktig med en utökning av lagen. 

Regeringen menar att registren över DNA endast får användas för att underlätta 

identifiering av personer i samband med brott och konstaterar att ”denna 

bestämmelse ger enligt regeringens bedömning ett tillfredsställande skydd”.  

PKU-registret får endast användas till forskning men i samband med tsunami-

katastrofen i Sydostasien gjorde riksdagen ett avsteg från denna lag. Center-

partiet menar att man inte vet hur tiden och det politiska läget i framtiden kan 

påverka hur man ser på användandet av registret med avseende på samhälls-

vinst kontra personlig integritet. De konsekvenser ett utvidgat DNA-register 

skulle medföra ur integritetssynpunkt är inte hanterade i propositionen. Därför 

                                                
14 2005/06:JuU7. 
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borde varje reglering som kan påverka den personliga integriteten utredas i en 

konsekvensbeskrivning med utgångspunkt från ändamålsprincipen, behovs-

principen och proportionalitetsprincipen. 

Centern föreslår därför avslag på regeringens proposition och efterlyser en 

utredning av de konsekvenser en lagändring kan innebära för den enskildes 

personliga integritet.15   

2.8.2 Motion från Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna anser att det finns stora praktiska vinster att göra i och med 

ett utvidgat DNA-register. DNA-prov kan inte bara fälla en person utan även 

fria en person från brottsmisstanke, dessutom spar man mycket utredningstid 

genom att onödigt sökande efter bevis kan undvikas. Kristdemokraterna anser 

att registrering av DNA borde göras standardmässigt, personer som är miss-

tänkta för eller har dömts för brott på vilket fängelse kan följa eller för försök, 

förberedelse, stämpling, anstiftan eller medhjälp till sådant brott om gärningen 

är belagd med straff kan införas i DNA-registret. De anser att den personliga 

integriteten inte skadas mer än vid tagande av fingeravtryck då DNA-resultaten 

inte visar några personliga egenskaper eller arvsanlag utan bara består av en 

sifferkombination som bara går att använda för jämförelse mot spår eller annan 

person. Därför finns inte några uppenbara skäl till att ställa större krav för att 

registrera DNA än att registrera fingeravtryck eller fotografier. Ett tydligt 

reglemente måste dock beakta DNA-registret ur både säkerhets- och integritets-

aspekt och det finns anledning till varsamhet och mycket noggrant regelverk i 

hanteringen eftersom DNA-analyser har extremt hög sensitivitet. 

De anser vidare att den som en gång hamnat i registret ska kvarstå i registret, 

det ska inte finnas någon preskriptionstid för hur länge man skall finnas med i 

                                                
15 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GT02Ju7 
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DNA-registret. Idag gallras DNA-registret samtidigt som belastningsregistret 

och det är enligt kristdemokraterna inte resursbesparande.16 

2.8.3 Motion från Moderata samlingspartiet 

Moderaterna anser att en utvidgning av möjligheterna till DNA-registrering är 

viktig men att en utvidgning kräver noggranna överväganden med hänsyn till 

den personliga integriteten. De vill att DNA-registrering skall tillåtas på samma 

sätt som när fingeravtryck och fotografering av misstänkta enligt lag får tas. 

Registrering bör därför tillåtas när en misstänkt är häktad eller om en person är 

misstänkt och det behövs för utredningen av brottet och det kan följa fängelse 

på brottet. De anser att DNA som bevisning innebär ökade möjligheter att både 

fria och fälla brottsmisstänkta personer och lösa fler brott.17 

2.8.4 Miljöpartiets de grönas åsikt 

Miljöpartiet anser att alla förslag om att öka ingreppen i enskildas privatliv är 

oacceptabla. De vill värna om skyddet för enskildas integritet och motsätter sig 

det övervakningssamhälle som de anser att regeringen (då socialdemokraterna) 

försöker skapa. När det gäller förslagen gällande utvidgning av DNA-lag-

stiftningen anser miljöpartiet att lagstiftningen är integritetshotande. De förslag 

angående sänkta krav på brottsmisstanke för att låta polisen använda DNA-

registrering anser de som ogenomtänkt och en fara för rättssäkerheten.18 

2.8.5 Vänsterpartiets åsikt  

Vänsterpartiet ställde sig bakom regeringens förslag om en utvidgning av DNA-

lagstiftningen men de anser att ”..det är oerhört viktigt att i varje ärende av 

känslig natur göra en rimlighetsprövning för vad en lagstiftning kan leda till i 

ett längre perspektiv eller vid stora spänningar i samhället. Forskning och 

utveckling måste vara en del av beslutsunderlaget och en verklig konsekvens- 

och riskanalys är oundgänglig. Kraven ovan är viktiga i allt lagstiftningsarbete 

                                                
16 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GT02Ju461 
17 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GT02Ju358#_Toc118510305 
18 http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?number=82667&avdnr=12319 
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men kanske allra viktigast när det gäller frågor som rör den personliga 

integriteten, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter”.19 

2.8.6 Motion från Folkpartiet Liberalerna 

Folkpartiet menar att en utvidgad lagstiftning för reglerna om registrering i 

DNA-registret skulle kunna medföra en ökad uppklarningsprocenten vid brott 

och att utredningarna snabbare kan avgränsas och avslutas, vilket innebär ökad 

effektivitet, sparade resurser för både polis och åklagare samt kan innebära att 

en oskyldigt misstänkt person inte behöver hållas häktad lika lång tid. Dock 

anser de att det är av stor vikt att rättsväsendets användande av DNA-tekniken 

innebär att rättssäkerheten stärks i och med att personer som är misstänkta för 

ett brott snabbare kan frias från misstankarna genom DNA-analyser.20 

2.9 Förespråkare för ett utvidgat DNA-register 

Alf Svensson, före detta partiledare för Kristdemokraterna säger i en artikel i 

Aftonbladets nätbilaga att 

DNA-registret inte kan jämföras med PKU-registret. Ett DNA-register kan jäm-

föras med ett register i vilket vi alla fanns registrerade med fingeravtryck.  

Alltså, ingen kunskap om personlighet eller sjukdomstillstånd, enbart en 

identifiering. 

Enbart en möjlighet att identifiera, att låsa den skyldige vid brott eller att fria 

den misstänkte. 

Han säger att han inte begriper varför vi alla, kända via personnummer och 

snart via fingeravtryck på både pass och annat, inte kan ställa upp för att fånga 

in våldsverkare, då detta inte alls kan kränka individers integritet.21 

Thomas Bodström, före detta justitieminister, intervjuas i Tidningen Kriminal-

teknik och svarar på frågan om hur han ser på effektivitet kontra personlig 
                                                
19 http://www.vansterpartiet.se/PUB_LagRatt/16814.cs 
20http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2004/05&bet=Ju412#_Toc86462327  
21 http://www.aftonbladet.se/vss/debatt/story/0,2789,764846,00.html 
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integritet med avseende på den nya DNA-lagstiftningen? 

– Det är viktigt att den enskildes rättssäkerhet garanteras och att man tar stor 

hänsyn till den personliga integriteten. I den här lagstiftningen har det gjorts 

noggranna avvägningar mellan kraven på effektivitet inom brottsbekämpningen 

å ena sidan och skyddet av den personliga integriteten å andra sidan. Prov-

tagning för DNA-prov kommer även i framtiden att omfattas av bestämmel-

serna om kroppsbesiktning, vilket innebär dels att det är åklagaren, förunder-

sökningsledaren eller rätten som fattar beslut om den, dels att provtagning 

endast får ske om åtgärden är proportionerlig i sammanhanget. Den utökade 

DNA-provtagningen omfattar endast salivprov, vilket inte i sig är ett särskilt 

integritetskänsligt ingrepp. Det införs särskilda bestämmelser beträffande själva 

DNA-provet så att det aldrig får sparas under längre tid än sex månader. 

Liksom tidigare får ett DNA-prov aldrig användas för annat ändamål än det för 

vilket det togs. DNA-prov som tagits från någon som inte är skäligen misstänkt 

för brott får inte jämföras med annat än prov i den aktuella brottsutredningen 

och får inte heller registreras i något register. Även registrering i DNA- och 

utredningsregistret regleras noga, så att endast DNA-prov som har tagits med 

stöd av bestämmelserna om kroppsbesiktning får ligga till grund för registre-

ring. Detta innebär att prov som tas inom till exempel sjukvården inte medför 

registrering i polisens register. Uppgifterna i utredningsregistret, som avser 

personer skäligen misstänkta för brott, ska gallras så fort förundersökning eller 

åtal läggs ned, åtal ogillas eller om personen döms till enbart böter.22 

Tomas Johansson, Chef för SKL:s Biologienhet säger till Newsdesk på frågan 

om nästa steg blir att hela befolkningen kommer att läggas in i ett DNA-

register?  

– Den dagen, tror jag, låter nog vänta på sig. Riksdagen har för övrigt alldeles 

nyligen sagt nej till ett förslag med denna innebörd. Ur ett brottsbekämpnings-

syfte anser jag att det i allra högsta grad är onödigt, synnerligen kostsamt och 

                                                
22http://www.polisen.se/inter/nodeid=21431&pageversion=1.html&articleid=156317  
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otroligt tidsödande. Min uppfattning är att vi i första hand ska inrikta oss på att 

registrera DNA-profiler från alla de brottsaktiva personer som finns i Sverige.23 

2.10 Motståndare till ett utvidgat DNA-register 

Advokat Leif Silbersky menar i en intervju för Aftonbladets nätbilaga att vi går 

mot ett övervakningssamhälle och han är mycket kritisk till den nya DNA-lag-

stiftningen. Han ser den som ett hot mot vår personliga integritet. 

Den nya lagen som gäller från årsskiftet ger polisen rätt att DNA-testa alla som 

skäligen misstänks för ett brott som kan ge ett högre straff än böter. 

Leif Silbersky tycker att lagen som finns i dag, där det krävs ett fängelsestraff 

på minst två år för ett DNA-test räcker. Han kan acceptera lagens tillämpning 

vid grövre brottslighet men menar att man nu gått ett steg för långt, att vi är på 

väg in i ett orwellskt samhälle. Även om proven raderas då någon frias från 

misstanke tycker Silbersky att det finns en osäkerhet i om detta verkligen sker. 

Han menar att så fort något hamnat i ett register så kan saker börja hända. I ett 

orwellskt övervakningssamhälle säger man att det bara är de med dåligt sam-

vete som behöver oroa sig. Men han tycker inte att folk ska behöva ha en känsla 

av att personliga uppgifter kan finnas i register av olika slag. Poliser är 

människor och människor gör misstag. Även om poliskåren som sådan är jätte-

fin så finns alltid dåliga element som kan missbruka det här.24 

Niklas Ekdal, Ledarskribent på DN 

”Det krypande obehaget av den samlade övervakningen får mindre uppmärk-

samhet. Tekniken blir en genväg för polisen, kompensation för svagt spanings-

arbete på fältet. 

Fallet Hagamannen är tänkvärt. Ett stort antal män utsattes för "topsning", blev 

pillade i munnen och misstänkta tills motsatsen bevisats i laboratorium. 

                                                
23 http://admin.newsdesk.se/view/pressrelease/29603 
24http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,751704,00.html 
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Detta lilla lidande väger lätt mot de kvinnliga offrens, visst. Den som är 

oskyldig har inget att dölja, visst. Men var drar vi gränsen för de nya mirakel-

metoderna? Och hur vet vi att inte ambitionerna i det traditionella polisarbetet 

sänks i motsvarande mån? 

Säkerheten har många advokater i den nya regeringen, liksom i den förra. 

Integriteten skulle behöva några den också.25 

2.11 Nyhetsartiklar 

Dagens Nyheter 

Polisen i Sundsvall stoppade i fredags en 28-årig man, misstänkt för drogratt-

fylleri. Ett blod- och urinprov togs, vilket är rutin vid den typen av trafikbrott. 

En kväll tre år tidigare överfölls, våldtogs och misshandlades en kvinna på väg 

hem, i Södertörn utanför Stockholm. Utredningen av våldtäkten las först ner i 

brist på spaningsresultat, men öppnas nu upp igen.  

Ett DNA-prov säkrades nämligen, troligen från gärningsmannens sperma, och 

kunde nu matchas med DNA-provet från rattfylleristen i Sundsvall. 

– Med 99,9 procents säkerhet är det samma person eller en enäggstvilling. Den 

här typen av prover kommer att hjälpa oss lösa fler och fler brott, i och med att 

vi blir duktigare på att "topsa" misstänkta, säger Max Åkerwall, stationsbefäl 

vid Södertörnspolisen, till DN.se. 

Polisen får ta DNA-prov på alla som misstänks för ett brott som kan ge 

fängelsestraff. Det innebär i stort sett alla brott förutom de allra mildaste. 

– Generellt blir man inte fälld med bara DNA-prov som bevis, men onekligen 

kommer man långt med det, säger Max Åkerwall.26 

Svenska Dagbladet 

Polisen fick in tips om 2000 män som allmänheten ansåg att polisen skulle 

undersöka. Niklas, 48, var en av dem. 

                                                
25 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=584268 
26 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=566481 



Rapportnummer 347, Nya DNA-lagstiftningen 
Tobias Lindberg, Mattias Lundström 

 21 

2006-11-19 

Polisen ringde hem till honom en kväll i höstas. "Ditt namn är nämnt i 

utredningen om Hagamannen. Vi vill prata med dig." 

Niklas blev förvånad, men gick med på att komma upp på polisstationen 

morgonen därpå. 

Kan jag medverka till att fallet blir löst är det klart att jag ställer upp. Men jag 

sa redan då att jag inte visste något om saken, säger han. 

Två poliser mötte honom på polishuset. 

– Min första fråga var: "Vad gör jag här?". De svarade att "det kommer du 

aldrig att få reda på, men du är inte misstänkt för något". 

Poliserna undrade var han hade varit den 19 mars 2000, då de två sista över-

fallen ägde rum. 

Niklas berättade att han hade varit i Stockholm den helgen och hälsat på några 

vänner. 

Trots att Niklas hade vittnen som kunde intyga detta säger en av poliserna: 

– Nu ska du få samma chans som de andra. Du ska få lämna ett salivprov för 

DNA-bestämning. 

Men det ville inte Niklas. 

– Ska jag bevisa att jag är oskyldig för ett brott jag inte är misstänkt för? 

Vem vet vad som händer med mitt DNA sen? 

Då ändrade polisen attityd och blev hårdare. 

– Du är den enda som nekat. Varför?, sa de. 

Niklas förklarade igen att det rörde sig om en principfråga. 

– Min personliga integritet kränktes, säger han. 

Niklas blev hemskt illa berörd av händelsen. 

– Det tog en vecka innan jag hämtade mig. Frågorna snurrade i huvudet. Vem 

har sagt något? Varifrån fick de mitt namn? 

Niklas vet fortfarande inte hur hans namn kommit in i utredningen. Han 

stämmer ganska väl in i signalementet, förutom att han är ungefär dubbelt så 

gammal som gärningsmannen förutsätts vara. 

– Det enda man kan vara glad över är att polisen uppenbarligen är väldigt nog-
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grann, säger han.27 

Fotnot: Namnet Niklas är fingerat av DN. 

2.12 Kritisk granskning av resultatet 

Det som bör nämnas om detta arbete är att det grundar sig på tidigare och 

nuvarande lagstiftning, propositionen, utskottsbetänkande och JO-utlåtande 

samt även av regeringen och riksdagen annan publicerad text. Däremot 

representeras det allmännas åsikt av ett fåtal nyhetsartiklar samt de parti-

motioner som lämnades in i samband med propositionen. Detta innebär att 

diskussionen kring vad folket tycker om DNA-lagstiftningen och de 

utredningsmöjligheter som den möjliggör för blir ganska tunn. Ett stort antal 

intervjuer och en noggrannare studie kring folks åsikter i ämnet hade varit att 

rekommendera. Vidare så är lagstiftningen tämligen ny och det historiska 

perspektivet på lagens utformning går alltså inte att tolka.  

2.13 Resultatsammanfattning 

Den 13 oktober 2005 överlämnade regeringen proposition 2005/06:29 till riks-

dagen med förslag till nya bestämmelser i rättegångsbalkens 28 kapitel. Den 

nya lagen skulle innebära en möjlighet att dels regelmässigt ta DNA prov på 

den som skäligen kan misstänkas för brott på vilket fängelse kan följa, men 

även en möjlighet att ta DNA prov på annan än den som är skäligen misstänkt i 

en brottsutredning, detta om det finns synnerligen anledning att anta att det är 

av betydelse för utredning av ett brott som kan leda till fängelse. Detta innebär 

att polisen får en helt ny möjlighet. Polisen kan nu använda DNA-prov för att 

utesluta personer från en brottsutredning, detta utan deras samtycke. I 

propositionen föreslogs att även ändringar i polisdatalagen skulle göras. En av 

delarna i det var införandet av ett så kallat utredningsregister där proverna från 

dem som inte är att anse som skäligen misstänkta lagras. Vidare ändrades 

gränsen för att få lagra ett DNA-prov i DNA-registret från att tidigare ha krävt 

att det brott som personen är misstänkt för skulle kunna leda till fängelse i två 

                                                
27 http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_11556096.asp 
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år. I den nya lagstiftningen räcker det med att den misstänkte är dömd till annan 

påföljd än böter. 

En diskussion som förts i samband med förslaget om en ny DNA-lagstiftning är 

om den nya DNA-lagstiftningen skall ligga kvar i institutet kroppsbesiktning i 

rättegångsbalken eller om det skall skapas en fristående lag.  De som före-

språkat att lyfta ut DNA-provtagningen från rättegångsbalken har förespråkat 

likheterna med t.ex. fingeravtryck där det finns en fristående lag som reglerar 

utförandet. Att behålla DNA-provtagningen i rättegångsbalken skulle innebära 

en fördel menar andra, detta då genom att det skulle omfattas av bland annat 

proportionalitetsprincipen som finns i RB 28 kap. 3 a §. Vidare skulle DNA-

provtagningen även fortsättningsvis omfattas av den beslutsparagraf som finns i 

RB 28 kap. 4 §.  

För att ge vidare skydd åt den personliga integriteten så finns bestämmelser i 

polisdatalagen som säger att endast information för att identifiera en person får 

lagras i DNA-register. Detta innebär att biologiska prover inte sparas och det 

skall inte finna möjlighet att utvinna annan information ur provet. Det skrevs 

också in att DNA-register får innehålla uppgifter om resultatet av DNA-

analyser som har gjorts med stöd av bestämmelserna i 28 kapitlet 

rättegångsbalken, detta innebär i sig att t.ex. DNA-prov tagna av sjukvården 

eller andra inte får registreras i DNA-registret.  

Det är i RF 2 kap. 6 § som ett skydd för medborgarna finns mot påtvingade 

kroppsliga ingrepp från statens sida. Det står tydligt i den paragrafen att varje 

medborgare är skyddad mot kroppsvisitation och liknande åtgärder utförda av 

det allmänna. Men som vanligt i lagtext finns det undantag. De undantagen 

finns i RF 2 kap. 12 § där det står att dessa fri- och rättigheter får begränsas 

genom lag. Detta om det anses vara för att tillgodose ändamål som är godtag-

bara i ett demokratiskt samhälle. Enligt regeringen så är förebyggande och 

bekämpande av brott sådana ändamål som omfattas av det begreppet. Detta 

innebär alltså att tagande av DNA-prov i samband med brottsutredningar eller 

annars i syfte att bekämpa brott uppfyller den förutsättningen. 
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I propositionen förespråkas användningen av DNA-prover för att lösa mängd-

brott. Detta då regeringen uttrycker den åsikten att genom att ha en hög upp-

klarningsprocent på de enklare brotten som t.ex. snatteri kommer möjligheten 

att avbryta en kriminells karriär redan i ett tidigt skede.   

Riksdagen behandlade regeringens proposition i och med justitieutskottets 

betänkande. 

Utskottet föreslog att riksdagen skulle bifalla regeringens proposition och 

avslog samtliga till ärendet inlämnade motionsyrkanden.  

Miljöpartiet tillsammans med Centerpartiet är de två partier i riksdagen som 

motsatte sig förslaget om en utvidgning av DNA-lagstiftningen. De övriga 

partierna tyckte att en ändring i lagen skulle innebära ökade möjligheter att lösa 

brott och att dessa uppväger den eventuella inskränkningen i privatlivet. 

Debatten i media angående den nya DNA-lagstiftningen har handlat om vad 

lagstiftningen skulle innebära ur ett brottsutrednings- och rättssäkerhets-

perspektiv kontra integritetskränkningen av privatlivet och den ökade kontroll-

makt lagen kunde komma att innebära. Tydligt är att åsikterna i frågan är vitt 

skilda, från att vilja registrera alla svenskar till att endast registrera dömda 

grova brottslingar. Uppfattningen om den integritetskränkning lagen kan inne-

bära går även den isär, vissa hävdar att lagstiftarna tagit hänsyn till den risken 

medan andra tycker att inte tillräckligt har gjorts. 
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3  Diskussion 

Vår strävan med denna rapport är, som vi berättat tidigare, att få en större för-

ståelse för den nya DNA-lagstiftningen och varför den kom till men även att 

försöka ta reda på hur allmänheten ser på denna lagstiftning med avseende på 

den integritetskränkning det kan innebära att bli utsatt för en provtagning.  

Debatten i ämnet, mellan de politiska partierna och i media har handlat om den 

inskränkning i den personliga integriteten en utökning av lagstiftningen kan 

innebära. Vissa hävdar att i strävan efter ett samhälle med minskad brottslighet 

har det utrymme vi kallar integritet fått stå tillbaka för de vinster samhället i 

stort gör med de möjligheter en ny lagstiftning betyder. Andra säger att den nya 

lagändringen inte alls betyder minskad integritet utan är endast ett nytt praktiskt 

vapen i kampen mot brottslighet. 

Teknikutvecklingen som sker idag har medfört nya metoder att utreda brott. 

Innan den nya lagstiftningen kunde polisen inte utnyttja dessa fullt ut då lagen 

hindrade användningen av tekniken. Tekniken fanns alltså men fick inte enligt 

lag användas på ett effektivt sätt. Vissa hävdar även idag att lagen hindrar 

utnyttjandet av tekniken, men lagändringen har i alla fall betytt ökade befogen-

heter för polisen vid inhämtandet av DNA vid brottsutredningar. Dessa metoder 

kan genom lagstiftning, menar vissa, ge staten för mycket makt genom en för 

stor förmåga till att kontrollera medborgarna. Andra hävdar att den nya lag-

stiftningen tillsammans med ny teknik kommer att leda till att polisen blir för-

slappad vid utredningen av brott, att tidigare viktiga bevispunkter försummas 

till förmån för DNA-bevisning. 

Genom den nya lagen kan polisen använda DNA-prov för att utesluta personer 

som inte är att anse som skäligen misstänkta för brott eller använda prov-

tagningen för att registrera vanekriminella på ett helt annat sätt än tidigare. En 

annan fördel med en regelmässig registrering är, enligt artikeln i Dagens 

Nyheter, att tidigare olösta brott kan bli uppklarade genom den enkla åtgärden 

att brottslingar registreras i ett DNA-register som sedan jämförs med gamla 
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spår som finns lagrade i ett spårregister i enlighet med polisdatalagens 

bestämmelser. 

Regeringen inlämnade år 2005 en proposition till riksdagen med ett förslag om 

en utökning av DNA-lagstiftningen. Riksdagen utredde då genom sitt justitie-

utskott möjligheterna till en ändring i lagen, i januari 2006 trädde denna lag i 

kraft. Advokat Leif Silbersky anser att den nya lagstiftningen som möjliggör en 

mer omfattande registrering är ett steg för långt mot ett övervakningssamhälle i 

klass med vad Orwell skrev i boken 1984 i slutet av 40-talet. Silbersky anser att 

den tidigare gränsen med två års fängelse i straffskalan för registrering i DNA-

registret var fullt tillräcklig i jakten på grov brottslighet. Regeringens 

proposition menade att en DNA-provtagning och registrering kan innebära att 

man i ett tidigt stadium kan bryta en brottslings karriär med hjälp av denna lag, 

då de flesta förbytare börjar i tidig ålder på liten skala med t ex snatterier och 

stöld för att sedan snabbt gå vidare till grövre brottslighet som rån och miss-

handel.  Detta skulle leda till en snabbare uppklarning och en högre upp-

klarningsprocent.  

Den tidigare partiledaren för kristdemokraterna Alf Svensson menar att en 

registrering av DNA i ett register inte alls kränker den personliga integriteten, 

befolkningen i Sverige registreras redan genom personnummer och snart även 

med fingeravtryck. Dessutom lagras ingen information om sjukdomar eller 

personlighet så därför kan han inte förstå varför människor inte kan ställa upp 

för att fånga in brottslingar.  

I en artikel i Svenska Dagbladet kan man läsa om en person som under hösten 

år 2005 blev utsatt för en DNA-provtagning i samband med fallet med den så 

kallade Hagamannen. Mannen i artikeln var inte misstänkt för brott men polisen 

ville ändå ta ett DNA-prov för att kunna avskriva honom från utredningen. 

Provtagningen upplevdes som kränkande och han blev hemskt illa berörd av 

situationen. Personen i artikeln upplevde även en oro för vad som skulle hända 

med provet efter utredningen.  
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En annan åsikt som talar emot Svenssons vilja att registrera samtliga med-

borgare i ett DNA-register är Chefen för SKL: s biologienhet Tomas 

Johanssons åsikt i frågan. Han menar att en rikstäckande registrering är både 

onödigt kostsam och tidsödande. Han menar att det räcker med att registrera 

alla brottsaktiva personer i Sverige. 

 

Thomas Bodström intervjuas i en artikel i Tidningen Kriminalteknik angående 

den nya DNA-lagstiftningens effektivitet kontra personlig integritet. Han menar 

att lagstiftarna tagit hänsyn till den personliga integriteten genom att behålla 

provtagningen i rättegångsbalken där ingreppen beslutas av förundersöknings-

ledare, åklagare och rätten. Dessutom måste ingreppet stå i proportion till syftet 

med åtgärden. Vidare menar han att endast salivprovet i sig som tas, inte är ett 

integritetskänsligt ingrepp.  

Debatten om vilken betydelse den nya DNA-lagstiftningen kommer att få för 

rättssamhället har avhandlats. Frågor som integritet kontra utredningsvinster har 

stötts och blötts och storebrorsamhället har avhandlats i debatten, men någon 

debatt hos den stora massan har inte väckts. Kanske litar den stora massan helt 

och hållet på vad lagstiftarna beslutar eller så bryr man sig helt enkelt inte, då 

man inte tycker sig beröras av deras beslut. Har svensken blivit för bekväm 

eller avtrubbad då han eller hon inte reagerar över beslut som ger större kontroll 

hos staten eller är det svenska rättsystemet med vanliga svenssons i beslutande 

positioner att lita helt och hållet på. Är utformningen av samhället ett steg mot 

total kontroll? Varje inköp med kort registreras, alla byggnader och allmänna 

platser övervakas snart. Är den nya DNA-lagstiftningen ett led i detta, väntar 

lagstiftning om att DNA-registrera alla som bor i Sverige? Om detta kan man 

bara spekulera. Samtidigt får man tänka på att Sveriges lagar har vuxit fram 

under lång tid och stiftats av olika personer, folkvalda i olika tider och som man 

får förmoda har haft människans rättigheter i fokus under arbetet. 
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3.1 Slutsats 

Så länge lagen efterlevs av de personer som är satta att upprätthålla den, anser 

vi att den nya DNA-lagstiftningen inte är ett hot mot den personliga 

integriteten. I arbetet med att ta fram lagen, bedömer vi att lagstiftarna har tagit 

hänsyn till de lagar och konventioner som verkar som skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det är inte för inte man känner 

ett visst litet obehag inför framtiden i den här frågan. Eftersom det handlar om 

myndighetsutövning så finns alltid en risk för att den information som samlas in 

via ett DNA-prov missbrukas eller kommer på avvägar då det är känt sedan 

urminnes tider att människor felar. Risken finns att man genom små lagför-

ändringar går mot ett kontrollsamhälle utan att stanna upp och reflektera över 

den inverkan på människors liv lagändringen kan innebära. Hur kommer 

proportionalitetsprincipen att tolkas om tjugo år med tanke på denna 

avtrubbning? DNA-lagstiftningen är bara en lite del i ett större resonemang där 

t ex användningen av övervakningskameror, samtalsregistrering och andra 

metoder är på väg att leda oss in i ett samhälle där staten kan kartlägga varje 

minut av vår tid. 

För att lagstiftningen skall fungera är det viktigt att de människor som verkar i 

rättssystemet respekterar och efterlever de rättsregler som gäller i samhället. 
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