
Polisutbildningen vid Umeå universitet                                                       Rapport 368 
Moment 4:3                                                                                            Jenny Berglund 
Fördjupningsarbete, ht –06                                                               Lisbeth Gustafsson 

Fingeravtryckets roll inom 
kriminaltekniken, nu och i 

framtiden 
 
 
 

 
Människofoster i 16:e veckan. 

”Kuddarna” på fingertopparna övergår 

senare till permanenta fingeravtryck  



Polisutbildningen vid Umeå universitet                                                       Rapport 368 
Moment 4:3                                                                                            Jenny Berglund 
Fördjupningsarbete, ht –06                                                               Lisbeth Gustafsson  

 1 

Innehållsförteckning 

Ordlista………………………………………………………………………………..2 

Sammanfattning..…………………………………………….………..……..…..…..3 

1. Inledning……………………………………..……………………...………..…..4 

1.1 Generellt om fingeravtryck och DNA.………………………...………….4 

1.2 Bakgrund………………………………………….………………..………5 

1.3 Syfte………………………………………………..……………………….7 

1.4 Frågeställningar…………………………...……………………...………..7 

1.5 Tillvägagångssätt………………………………….....…………………….7 

2. Teori……………………………………………………………..………………….8 

2.1 Vilka styrkor och svagheter har fingeravtryck jämfört med DNA?……8 

Daktning……………………………………………………………………8 

DNA……………………………...…………………………………………9 

DNA-register……………………..…………………………………….…10 

Är DNA och fingeravtryck 100% säkra?……………………………….11 

Kontamineringsrisk…………………………………...…………………12 

Plantering av bevis…………………………………………………...…..13 

Åldersbestämning och bevaring av fingeravtryck och DNA……….….13 

2.2 Hur såg fingeravtryckets bevisvärde ut förr och har det förändrats 

genom tiden?……………………………………………………15 

AFIS och Live-Scan…………………………………….……..….………16 

Icke-numerisk standard………………………………………………….17 

Bevisprövning i rätten……………………………………………………19 

2.3 Hur ser framtiden ut för fingeravtryckets roll inom 

kriminaltekniken?………………………………….…………..21 

Förslag om nya regler kring gallring i registren………….…...……….21 

Lokus – Lokala brottsplatsundersökare……………………….…….....22 

3. Resultat……………………………………………………………………………23 

4. Diskussion ...………………………………………………………...……………24 

Källförteckning……………………………………..………………………….……26 

Tack till alla…………………………………………………………………………28 



Polisutbildningen vid Umeå universitet                                                       Rapport 368 
Moment 4:3                                                                                            Jenny Berglund 
Fördjupningsarbete, ht –06                                                               Lisbeth Gustafsson  

 2 

Ordlista 

 
AFIS = Automatiskt Fingeravtrycks Identifierings System. Ett system där man 

registrerar daktningsblanketter och säkrade avtryck, jämför mot misstänkta samt söker 

mot daktningsregistret. 

Lokus = Lokala brottsplatsundersökare. Polis utbildade i grundläggande 

kriminalteknik som undersöker brottsplatser istället för att kalla dit kriminaltekniker. 

Daktning =Upptagning av fingeravtryck, signalement och övriga 

identifieringsuppgifter för införande i polisens register. 

Daktyloskopi = personidentifiering med hjälp av fingeravtryck 

Daktylogram = fingeravtrycksblankett som kan vara elektronisk eller i pappersform 

DNA = deoxiribonukleinsyra. Det kemiska ämne som är bärare av den ärftliga 

informationen, genomet, i kroppens celler. 

DNA-profil = Information om en persons DNA som det söks mot i registret 

Aminosyror = byggstenarna i ett DNA 

Live-Scan = Datoriserad apparatur som underlättar daktning. Fingrar och handflata 

rullas och datorn säger till om något fingeravtryck är av undermålig kvalité 

Ridgelogy = läran om linjerna. Ett nytt sätt att värdera ett fingeravtryck som går ut på 

att man ser helheten i avtrycket istället för ett antal detaljer. 

Kontamineringsrisk = risk för bevis att bli förstört p.g.a. förorening från andra 

material. 

SKL = Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Beläget i Linköping 

 

 

 

 

 

 

 

 

* se ordlista
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Sammanfattning 

England var ett föregångsland som tidigt förstod fingeravtryckets styrkor och tillskrev 

det som ett fullvärdigt bevis. Sverige var till en början avvaktande till den nya 

tekniken men redan 1924 föll den första domen som grundades på ett fingeravtryck. 

Nu som förr anses fingeravtrycket vara ett fullvärdigt bevis och rankas därmed högre 

än DNA. 

 

Det finns inte två individer med samma fingeravtryck. Ett fingeravtryck på en 

brottsplats visar med största säkerhet att personen befunnit sig på platsen. Det är 

mycket svårt att förfalska ett fingeravtryck och är i princip omöjligt att plantera på en 

brottsplats. Ett fingeravtryck ger en 100% säker identifiering och kräver ingen 

stödbevisning. 

 

Fingeravtryckets unika egenskaper och fullvärdiga bevisvärde gör att dess framtid 

inom kriminaltekniken och rättsväsendet är ljus. 

 

Nära släktingar har liknande DNA och vid otillräcklig mängd av DNA-fynd finns 

svårighet att särskilja individen. Enäggstvillingar har identiskt DNA. Dessa 

osäkerhetsfaktorer gör DNA till en 99,9% säker identifiering. DNA kan finnas på en 

brottsplats även om personen inte varit där. 
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1. Inledning 

 

1:1 Generellt om fingeravtryck och DNA  

Varje person lämnar olika slags spår efter sig där han eller hon rör sig. Dessa spår kan 

vara allt ifrån klädfibrer till blod. För att kunna säkra att någon befunnit sig på en 

plats gäller det att finna, samla in och analysera dessa spår. Inom polisen är det till 

största delen kriminalteknikerna och Lokus* som arbetar med detta. Spåren är av 

mycket stor betydelse i polisens arbete med att utreda omständigheterna i samband 

med ett brott eller t.ex. en försvunnen person. 

 

Spår som inte innehåller DNA* eller är fingeravtryck kan användas för att fastställa 

om en redan känd gärningsman befunnit sig på en plats. Denna typ av spår; hårstrån, 

fotavtryck mm, kallas generellt ”övriga spår”. Dessa spår stärker misstankar som 

kanske redan finns och hjälper rättsväsendet att få fast och fälla den skyldige. 

 

När man analyserat ett fingeravtryck jämförs det med en eventuell gärningsmans 

fingeravtryck eller används till att söka efter gärningsmannen i olika register i 

polisens datasystem. En förutsättning för att hitta gärningsmannen är dock att han 

eller hon finns i något av dessa register. Sker ingen träff i något av registren sparas 

fingeravtrycken för eventuell framtida identifiering1. Denna identifiering kan ske 

genom att en person dyker upp som misstänkt i ett annat ärende och daktas*. Vid 

daktningen tas bl.a. fingeravtryck och personen kan då ställas till svars för tidigare 

brott, vid jämförelse i registren. En daktning innebär upptagande av finger- och 

handavtryck och andra signalementsuppgifter samt fotografering. I vissa fall tas även 

avtryck av fötter och öron och videofilmning sker. För att kunna göra en bra 

identifiering är det mycket viktigt att det upptagna daktylogrammet* är av tillräckligt 

god kvalitet. 

 

                                                
1 www.polisen.se/inter/nodeid=21431&pageversion=1html&articleid=135617 
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Inom kriminaltekniken används bl.a. fingeravtryck och DNA för att fastställa en 

gärningsmans identitet. Fingeravtryck är unika för varje individ jämfört med DNA 

som delas av enäggstvillingar. Under fingeravtryckets historia har det aldrig 

registrerats två individer med samma avtryck2.  

 

DNA finns överallt omkring oss och är lätt att få tag på. Möjligheten att plantera bevis 

på en brottplats är större när det gäller DNA än fingeravtryck, eftersom att DNA kan 

finnas på platsen oavsett om personen varit där eller ej. Någon kan lätt ta en kastad 

cigarettfimp eller ett hårstrå från någon annan och plantera det på brottsplatsen. Det 

kan även vara en omedveten handling genom att gärningsmannen kramar om någon 

och på så sätt får med sig hår eller liknande på sina kläder som sedan faller av på 

brottsplatsen.  

 

Sett till den kunskap och det material som det krävs för att förfalska och plantera ett 

fingeravtryck på en brottsplats, borde fingeravtrycket vara ett mycket bra bevis med 

ett starkt bevisvärde. Stämmer det? 

 

Media skriver mycket om DNA-spår och det framställs ofta som att det är det säkraste 

och det viktigaste beviset på en brottsplats. Är det så att fingeravtrycket är på väg att 

förlora sin roll inom kriminaltekniken eller är det bara en bild som media målar upp? 

 

1:2 Bakgrund 

Fingeravtrycket skapas under fostertidens 7-17 vecka och kan bestå av virvlar, bågar 

och slingor3. Fingeravtrycket i sig är upphöjda åsar i huden som kallas papillarlinjer. 

Papillarlinjernas riktning till höger eller vänster avgör om det blir slingor eller 

cirkulära mönster på avtrycket. Avtrycket ”stämplas” på allt vi tar på. Stämpeln består 

bl.a. av kroppsliga utsöndringsprodukter som svett, salt, aminosyror*, fett och fukt. 

                                                
2 SKL – Tidningen svensk polis 20051012. 
3 Bo Andersson, lärare kriminalteknik PHS Umeå, 2006-10-06 
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Människor utsöndrar olika mycket av dessa ämnen beroende på ålder, grad av rädsla, 

sexuell upphetsning och t.o.m. viss narkotika kan påverka avtryckets kvalitet. Ju mer 

av ämnena som utsöndrats från huden, desto bättre blir avtrycket4.  

Som så mycket annat börjar fingeravtryckets historia i Österlandet. Redan på 

forntiden använde krukmakare i Kina sitt fingeravtryck för att märka sina produkter. 

På 1800-talet fick indiska arbetare hämta ut sin lön genom att uppvisa sitt 

fingeravtryck5. 

 

1880 föddes tanken att använda fingeravtryck för att kunna identifiera brottslingar 

men det dröjde ytterligare 12 år innan det första systemet för klassificering av 

fingeravtryck skapades. Detta system blev sedan standard i stora delar av världen. 

I Mars 1906 startade den svenska polisen sitt fingeravtrycksregister vid 

signalementskontoret på Stockholms detektivavdelning. Den förste som identifierades 

med hjälp av fingeravtryck var en man vid namn Frans Oskar Roos. Han var en den 

första brottslingen som fick sina fingeravtryck tagna och registrerade6. 

 

Den 16 Augusti 1912 fastställde Högsta domstolen i Malmö en dom där fingeravtryck 

fanns med i bevisbördan. 1924 kom den första domen där fingeravtrycken utgjorde 

det enda beviset 

                                                
 
4Jämtlands polismyndighet, Tekniska enheten. Kvalitetshandbok fingeravtryck, bilaga 7: fingeravtryck 
sidan 1. 
5 www.nyteknik.se/art/17505 
6 sv.wikipedia.org/wiki/Fingeravtryck 
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1:3 Syfte 

Rapporten syftar till att visa fingeravtryckets roll inom kriminaltekniken ur ett 

tidsperspektiv. Den ska visa om och i såfall hur fingeravtryckets bevisvärde förändrats 

och vilken roll fingeravtrycket har inom kriminaltekniken. 

 

1:4 Frågeställningar 

• Hur såg fingeravtryckets bevisvärde ut förr och har det förändrats genom tiden?  

• Vilka styrkor och svagheter har fingeravtrycket jämfört med DNA? 

• Hur ser framtiden ut för fingeravtryckets roll inom kriminaltekniken? 

 

1:5 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att fördjupa oss i ämnet genom intervjuer med erfarna kriminaltekniker, 

forskningsrapporter, tidsskrifter, artiklar, rapporter, internet-sidor och rättsfall. 
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2 Teori  

 

2:1. Vilka styrkor och svagheter som bevis har fingeravtrycket jämfört med 

DNA? 

 
Daktning 

Varje år inkommer 7-10 000 fingeravtryck till polisens register7. 

För att underlätta identifiering av personer misstänkta för brott får Rikspolisstyrelsen 

behandla uppgifter om fingeravtryck och signalement i register. Registret får 

användas för identifiering av okända personer även i andra fall, exempelvis för 

identifiering av döda i samband med naturkatastrofer.  

 

Fingeravtrycks- och signalementsregister får endast innehålla uppgifter om den som 

är misstänkt, dömd för brott eller som har lämnat fingeravtryck vid 

utlänningskontroll. Detta register får endast innehålla uppgifter om fingeravtryck, 

signalement, foto, identifieringsuppgifter och ärendenummer8. 

 

Det svenska fingeravtrycksregistret är uppbyggt på två register, ett för kriminellt 

belastade och ett för asylsökande. Det finns idag ca. 220 000 daktade i det kriminella 

registret och 120 000 registrerade i asylregistret. Registret med asyldaktningar är 

internationellt sökbart och kallas för Eurodakt7. 

 

För att söka efter fingeravtryck på kriminella utomlands har Interpol en egen 

fingeravtrycksgrupp för internationellt efterlysta personer. Tillåtelse att söka där ges 

endast efter begäran till Interpol och endast när det gäller svårare brott. 

 

För att dakta en person i Sverige krävs att denne häktats eller anhållits som misstänkt 

för brott. Om det behövs för att utreda brott på vilket fängelse kan följa får daktning 

                                                
7 Intervju: Per Thollin, Chef nationella fingeravtrycksavdelningen, RKP 2006-11-01 
8 Polisdatalagen 30§ 
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ske av den som inte är misstänkt för brott9. Vid jämförelse med den nya lagstiftningen 

om kroppsbesiktning och tagande av DNA-prov i Rättegångsbalken gäller samma 

regler.  

För att salivprov ska få tas på annan än skäligen misstänkt krävs att det föreligger 

synnerlig anledning att anta att det har betydelse för utredningen av ett brott. 

En sådan situation där icke misstänkta ombetts lämna DNA-prov är i polisens sökande 

efter den sk. Hagamannen i Umeå 2006. Inom ett visst område i Umeå fick män 

överensstämmande med Hagamannens signalement lämna DNA genom salivprov. 

Det var på detta sätt som Hagamannen slutligen kunde identifieras.   

 

Uppgifter i fingeravtrycks- eller signalementsregister om en misstänkt person ska 

gallras när förundersökningen eller åtalet mot personen läggs ner eller om åtalet 

ogillas. Uppgifterna får bevaras längre om andra uppgifter om den registrerade skall 

behandlas t.ex. om en förundersökning ska återupptas eller om den misstänkte efter ett 

nedläggande av förundersökning fortfarande är misstänkt. Om den registrerade döms 

skall uppgifterna i registret gallras senast tjugo år efter domens avkunnande enligt 

lagen om belastningsregister. Vanligen gallras uppgifterna efter tio år.  

För gallring av uppgifter om den som har lämnat fingeravtryck enligt lagen om 

särskild utlänningskontroll, finns särskilda föreskrifter som meddelas av regeringen10. 

 

DNA 

Tagande av DNA-prov på en person är likt som daktning att anse som 

kroppsbesiktning. Till kroppsbesiktning räknas bl.a. tagning av prov från 

människokroppen och undersökning av dessa, t.ex. utandnings-, blod-, avförings-, 

urin-, saliv, hår-, och sekretprov. 

 

Före 2006 tilläts DNA-prov endast tas på misstänkta för brott varpå fängelse kan följa 

och på andra än misstänkta endast efter samtycke. Provens användningsområde 

                                                
9 Rättegångsbalken 28:14§, Fingeravtrycksförordningen 2§ 
10 Polisdatalagen 31§ 
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styrdes av ändamålsprincipen och fick bara användas för utredning av det aktuella 

brottet11. Detta innebär att den misstänktas DNA jämfördes med det DNA som säkrats 

på platsen. När jämförelsen var gjord och brottet uppklarat  kasserades DNA’t och 

sparades således inte i någon typ av register. Efter ändring av lagarna kring DNA-

provtagning finns nu möjlighet att spara resultat av DNA-analyser i register på samma 

sätt som alltid gjorts med fingeravtryck. Detta leder till att fler brott än bara det 

aktuella kan klaras upp.  

 

Ärenden med DNA-förfrågningar har ökat kontinuerligt genom åren. Under 1999 

skedde en stor förändring i ökningsgraden, vilken var direkt kopplad till den nya 

DNA-registerverksamheten. Antalet analyser av spår på brottsplatser följer samma 

utveckling. År 2002 genomfördes DNA-analyser på 3 100 jämförelseprover och på 16 

900 spår12. Ett jämförelseprov är ett en DNA-profil från en individ som används för 

jämförelse mot ett funnet spår, exempelvis blod.  

 

Gallring i DNA-registret sker precis som i fingeravtrycksregistret, senast tjugo år efter 

avkunnad dom. För spårregistret gäller att gallring ska ske senast trettio år efter 

registrering13. 

 

DNA-register 

Det finns tre typer av DNA-register: utrednings-, spår-, och DNA-register. 

• I DNA-registret sparas DNA-profiler från personer som dömts för brott till annan 

påföljd än böter.  

• Utredningsregistret innehåller DNA-profiler från personer skäligen misstänkta för 

samma typ av brott. Dessa flyttas över till DNA-registret när de dömts för brottet.  

 

                                                
11 Rättegång, tredje häftet, sjunde upplagan sid. 124 av: Per Olof Ekelöf, Torleif Bylund, Henrik 
Edelstam, Stockholm 2006. 
12 www.polisen.se/inter/nodeid/42973&pageversion=1html. 
13 Polisdatalagen 27§, Lagen om belastningsregister 18§, 2st. 
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• Spårregistret innehåller uppgifter om DNA-profiler som framkommit under 

utredning av brott och som ej kunnat knytas till en identifierad person14. Det är 

mot detta register som alla bekräftade DNA-profiler jämförs. På det viset kan en 

gärningsman ställas till ansvar för brott som denne begått för länge sedan. 

 

När polisen finner biologiska spår t.ex. blod, sperma, vaginalsekret, saliv, snor, hår, 

vävnad, ben mm. skickas dessa för analys till SKL* för säkring av DNA. Det räcker 

med mycket små mängder för att ta fram en DNA-profil*. Saliv/sekret på t.ex. fimpar 

och frimärken kan vara tillräckligt. En blodfläck med storleken 2 x 2 mm räcker för 

en DNA-undersökning. Den mängd DNA som behövs för en analys motsvarar 

omkring 100 celler (eller 200 spermier eftersom de bär en halv uppsättning DNA). 

När DNA-profilen tagits fram jämförs denna mot DNA-registret. Sker ingen träff 

läggs profilen i spårregistret. 

 

Är DNA och fingeravtryck 100% säkra? 

Det är inte regelmässigt svårare att ta ett DNA-prov än att dakta en person. Per 

Thollin, Chef Nationella Fingeravtrycksavdelningen RPS, uttrycker en oro inför 

framtiden när det gäller trenden att poliser oftare väljer att toppsa en person än att 

dakta. Orsakerna till detta skulle kunna vara okunskap om fingeravtryckets värde eller 

hur ett fingeravtryck ska säkras.  

 

Det finns en tendens att poliser tror att DNA är ett säkrare och mer värdefullt bevis än 

ett fingeravtryck. Så är inte fallet. Fingeravtrycket är det enda beviset som kan 

användas utan stödbevisning. Fingeravtrycket är och har alltid varit ett fullvärdigt 

bevis, vilket innebär att då någon identifierats via fingeravtryck finns inga tvivel om 

att avtrycket tillhör den personen. Fingeravtryck är 100% säker identifiering.  

 

                                                
14Rättegång, tredje häftet, sjunde upplagan sid. 125 av: Per Olof Ekelöf, Torleif Bylund, Henrik 
Edelstam, Stockholm 2006 
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Varje DNA-profil är näst intill unik. En överensstämmelse mellan en persons DNA-

profil och profilen från ett tillvarataget spår kan därför ha ett mycket starkt 

bevisvärde. Det går inte att ange hur unik en specifik DNA-profil är, man beräknar 

istället risken för att en slumpässigt vald person ska ha just den aktuella DNA-

profilen. Hur stor risken är beräknas efter referensbefolkning, populationsgenetik 

såsom ingifte, syskon etc. samt registrets storlek. Man brukar säga att ett DNA-spår är 

säkert till 99.9%15. 

 

Nära släktingar har liknande DNA-profil och vid små DNA-fynd på brottsplatser 

finns en risk att det tillhör någon av släktingarna. Detta påverkar givetvis att DNA 

inte är en helt säker identifiering. Ett DNA är inte fullvärdigt bevis, utan kräver 

stödbevisning för att upprätthålla rättssäkerheten och därmed användas för en fällande 

dom16. 

 

Kontamineringsrisk 

Ett DNA kan kontamineras och planteras på en brottsplats lättare än ett fingeravtryck. 

Det är händer att poliser kontaminerar bevis genom felaktig hantering av fibrer, blod 

eller en transport av person. Transport av brottsoffer och misstänkt i samma bil, vid 

olika tillfällen, kan förstöra möjligheten till bindande bevis. Detta beror på att fibrer 

från den misstänkte kan hamna på offrets kläder och därmed skapas ett falskt 

samband mellan den misstänkte och offer. Vid exempelvis en våldtäktsutredning kan 

detta vara förödande, den misstänkte kan vara oskyldig men binds nu felaktigt till 

brottet genom fibrerna. Det samma gäller vid hantering av bevismaterial. Det är 

viktigt att säkra materialet på rätt sätt och att detta dokumenteras tillsammans med 

namn på den polis som säkrat det. Kontamineringen kan bl.a. bestå av smuts från 

underlaget eller fibrer från någon som hanterar spåret. Vid kontaminering av ett bevis 

                                                
15 Särtryck ut kriminalteknik Nr 4-2003. sid 4-5 
16 Intervju: Per Thollin, Chef nationella fingeravtrycksavdelningen, RKP 2006-11-01 
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sjunker bevisvärdet dramatiskt eller försvinner helt. I rätten ifrågasätts som regel alltid 

hantering och säkring av bevisningen17. 

 

Plantering av bevis 

Plantering av bevis på en brottsplats för att vilseleda polisen att finna fel gärningsman 

är ovanligt. DNA som återfinns på fasta föremål har ett högre bevisvärde än DNA på 

lösa föremål eftersom lösa föremål kan flyttas medan fasta föremål kan bevisa att 

gärningsmannen varit på platsen. Ett fingeravtryck bevisar med största säkerhet att en 

person befunnit sig på platsen. 

 

En teknolog vid Tekniska högskolan i Linköping har lyckats göra en falsk fingertopp 

från en kollegas säkrade fingeravtryck. Den falska fingertoppen framställdes av 

gelatin som har samma fuktighet som ett finger samt leder värme och elektricitet 

ungefär som huden. Vid försök i olika system har den falska fingertoppen godkänts i 

86% av fallen18. 

 

Tekniken går framåt och i framtiden finns risk att falska fingeravtryck kan placeras på 

brottsplatser. 

 

Åldersbestämning och bevaring av fingeravtryck och DNA 

Åldersbestämning av ett fingeravtryck är inte möjligt i större mån än att se om det är 

gammalt eller färskt. Man kan med en topps försiktigt sudda lite i ena hörnet av ett 

avtryck för att se om det är fasttorkat eller om det går bort lätt. Kan avtrycket med 

lätthet suddas ut innebär det att det är färskt19.  

 

Fingeravtryck innehåller flyktiga ämnen som dunstar med tiden. Det finns 

förutsättningar att uppskatta ålder på fingeravtryck avsatta på icke-porösa material, 

                                                
17 Intervju: Per Handspik, kriminaltekniker Jämtlands polismyndighet, 2006-11-07 
18 Magazin Direkt, Datainspektionen nr 1 2005, sid 3 
19 Intervju: Per Thollin, Chef nationella fingeravtrycksavdelningen, RKP 2006-11-01 
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såsom plast, glas och metallytor. Tyvärr är resultaten temperaturberoende då de 

flyktiga ämnena dunstar fortare vid högre temperaturer20. 

 

DNA kan åldersbestämmas mer exakt men beror på i vilken form det är, blod, saliv 

eller sperma samt i vilken omgivning det befunnit sig i. 

 

Ett fingeravtrycks hållbarhet beror på många faktorer. Underlag, värme, fukt och kyla. 

Kyla kan vara mycket bra för att bevara ett avtryck. Framkallningsmetod påverkar hur 

länge ett framkallat avtryck varar. Generellt sett kan sägas att porösa underlag som 

papper kan bevara ett avtryck 10-30 år men i övrigt är fingeravtryck en färskvara. På 

viss metall etsas fingeravtrycken fast av hudens utsöndring av olika ämnen och blir 

nästintill beständiga. 

 

 

 

                                                
20 www.polisen.se/inter/mediacache//1688/6544/15957/Arsberattelse_2004.pdf 
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2.2 Hur såg fingeravtryckets bevisvärde ut förr och har det förändrats genom 

tiden? 

Den 14 mars 2006 var det på dagen exakt 100 år sedan fingeravtrycket började 

användas som identifieringsmetod i Sverige. Ett av föregångsländerna när det gäller 

daktyloskopin är England, som redan 1901 införde fingeravtryck som 

identifieringsmetod av kriminella21. Daktningen utfördes genom att rulla infärgade 

fingrar på en speciell daktningsblankett. 

 

Identifieringsbasen bestod av två register, ett enfingersregister och ett 

tiofingersregister som användes tillsammans med antropometrin* för att identifiera en 

brottsling. Antropometrin kom senare att överges som identifieringsmetod eftersom 

det blev omöjligt att hantera systemet desto mer det växte. I dag ser det annorlunda ut. 

Det finns fortfarande två register men bara det ena har direkt anknytning till 

brottslighet och kan matchas mot spår som säkrats på brottsplatser. Det andra registret 

kallas B-filen och innehåller daktningar från asylsökande till Sverige.  

 

Den första personen som identifierades med hjälp av fingeravtryck hette Frans Oskar 

Roos, året var 1907. Han hade mördats och kastats i Klara sjö inlindad i säckväv. 

Identifieringen möjliggjordes endast eftersom Roos varit kriminellt belastad och fanns 

tidigare i fingeravtrycksregistret22. 

 
Den 16  augusti 1912 fastställde Högsta domstolen en dom där fingeravtryck fanns 

med i bevisbördan. Under denna tid var inställningen till fingeravtrycksidentifieringen 

något avvaktade. Domstolarna vågade inte riktigt lita till fullo på den nya tekniken 

men det dröjde inte många år innan rättsväsendet förstod dess betydelse. I slutet av 

                                                
21 Från signalementskontor till nationell fingeravtrycksavdelning: 100 år med fingeravtryck i Sverige, 
sid 5 
22 Från signalementskontor till nationell fingeravtrycksavdelning: 100 år med fingeravtryck i Sverige, 
sid 6 
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november 1920 efter att Högsta Domstolen prövat och fastställt fingeravtryckets 

fullständiga bevisvärde infördes fingeravtryckstagning officiellt i den svenska lagen23. 

 

Den 8 september 1924 föll den första och prejudicerande domen i Sverige där 

fingeravtryck var den enda bevisningen. Denna dom bestreds av gärningsmannen som 

bestämt avvisade bevisningen. Han överklagade och hävdade att det var falska 

avtryck och inte att anse som tillräckligt bevis för att med all säkerhet säga att han 

förövat brottet. Efter överklagandet fastställde Högsta domstolen domen. 

 

Mellan åren 1964 till 1989 skedde strukturella förändringar och utveckling inom 

polisens fingeravtrycksverksamhet. Polisen förstatligades och 

fingeravtrycksregistraturen flyttades över till RPS. På RPS utreddes möjligheterna till 

ett elektroniskt datasystem för fingeravtrycksbehandling som kallades ADB-

systemet*. Detta system gav möjlighet att elektroniskt söka bland daktylogrammen. 

 

AFIS och Live-Scan  

1989 infördes identifieringsmetoden AFIS, Automatiskt Fingeravtrycks 

Identifikations System. AFIS var mycket effektivt och antalet spåridentifieringar 

ökade med det dubbla, från cirka 100 träffar per år till ungefär 200 åren därefter. Idag 

har AFIS utvecklats och är mer funktionellt och högre sökkvalitet. Ett problem idag är 

att många av de daktningar som finns i AFIS är av dålig kvalité. Det kräver lång 

erfarenhet och övning för att rulla infärgade fingrar på papper och trots det är det inte 

en lätt uppgift att dakta på detta vis. För att jämföra fingeravtryck i registret med de 

som säkras på brottsplatser krävs att kvalitén på avtrycken är så bra som möjligt. Det 

har nu utvecklats en apparat som möjliggör elektronisk upptagning av fingeravtryck, 

Live-Scan. Live-Scan eliminerar problemen med dåliga daktningar och kvalitétssäkrar 

fingeravtrycken genom att den säger ifrån om avtrycket ej är tillräckligt bra. Detta är 

                                                
23 Från signalementskontor till nationell fingeravtrycksavdelning: 100 år med fingeravtryck i Sverige, 
sid 7-11 
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en bra kvalitetskontroll av systemet, vilket innebär att inga undermåliga fingeravtryck 

kan registreras. Det är även möjligt att komplettera med ett avtryck från handflatan. 
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Icke-numerisk standard 

För att avgöra om ett fingeravtryck kan användas som bevisning har tidigare den 

numeriska standarden använts. På 1950-talet ansågs det tillräckligt att sju detaljer 

kunde urskiljas i avtrycket för påvisad fullständig identifiering. Senare höjdes denna 

siffra till tolv för att öka rättssäkerheten samt för att de övriga nordiska länderna 

krävde fler detaljer för säker identifiering. 

 

2003 övergick Sverige till den ickenumeriska standarden24. USA är ett föregångsland 

vad gäller den ickenumeriska standarden då de använt sig av den sedan mitten på 

1950-talet. Den baseras på forskning som visar att det inte finns någon vetenskaplig 

grund för att anta att det krävs ett visst antal detaljer för att göra en individualisering 

av ett avtryck, istället används all information i avtrycket. Man ser på linjernas 

utseende, porer i huden, kantstrukturer, veck, ärr mm. Detta kallas ridgelogy* och 

betyder läran om linjerna. Ett avtryck av bra kvalité kräver mindre mängd för att vara 

godkänt24. 

 

All utveckling och kvalitétssäkring av fingeravtrycksverksamheten har lett till att 

fingeravtrycket behållit sitt höga bevisvärde. Även att DNA-tekniken är i fokus har 

fingeravtrycket en given plats inom den tekniska bevisningen. 

I april 2000 lät Hovrätten över Skåne och Blekinge meddela att den ”tillmäter 

fingeravtrycksundersökningen ett synnerligt högt bevisvärde”25. Enligt 

Fingeravtrycksexperten Per Thollin och kriminaltekniker Per Handspik värderas ett 

bevis i form fingeravtryck i regel högre än ett DNA-spår. 

                                                
24 Intervju: Per Thollin, Chef nationella fingeravtrycksavdelningen, RKP 2006-11-01 
25 Från signalementskontor till nationell fingeravtrycksavdelning: 100 år med fingeravtryck i Sverige, 
sid 15 
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Bevisprövning i rätten 

I det svenska rättssamhället får vad som helst åberopas som bevisning inför rätten. 

Den fria bevisprövningen tar sikte på såväl bevisföring som bevisvärdering. Det är 

genom domarens fria prövning det avgörs när bevisningen är tillräcklig för att en 

påstådd handling skall anses styrkt26. 

 

Åklagarens gärningsbeskrivning är utgångspunkten för värderingen av bevis i 

brottmål27 . Det finns inget krav på att domaren i sitt domslut anger vilken bevisteori 

han använt sig av i bedömningen av beviset28. Problem som finns kring 

bevisvärdering är hur de fakta som förstärker och de som försvagar bevisen på 

respektive sida ska sammanvägas. Ett problem kan vara om ett bevis kan ha blivit 

kontaminerat vid säkring. Beviset kan då ifrågasättas av åklagare eller försvarare och 

då uteslutas från bevisningen. 

 

Rätten får aldrig nöja sig med en helhetsbedömning av ett ärende, utan måste värdera 

och analysera varje bevis för sig29. Sammanvägningen av dessa bevis ska sedan 

bedömas gentemot det beviskrav som finns uppställt30. Beviskravet har givits 

uttrycket: bortom rimligt tvivel efter vad målets beskaffenhet kräver31. Detta innebär 

att desto svårare brottet är desto högre krav ställs på bevisningen. 

 

Fingeravtryck är s.k. teknisk bevisning, vilket ofta krävs av rättsväsendet för en 

fällande dom. Fingeravtryck värderas som bevis redan innan det når rätten. Ett 

fingeravtryck som säkrats på en brottsplats och som sedan matchats mot en person i 

                                                
26 Bevisprövning i brottmål. Christian Diesen. Stockholm 1993 sid 11 
27 Bevisprövning i brottmål. Christian Diesen. Stockholm 1993 sid 11 
28 Bevisprövning i brottmål. Christian Diesen. Stockholm 1993 sid 8 
29 Bevisprövning i brottmål. Christian Diesen. Stockholm 1993 sid 34 
31 Bevisprövning i brottmål. Christian Diesen. Stockholm 1993 sid 149 
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polisens register är idag bindande bevis. Det råder inga tvivel om att personen varit på 

platsen32. 

 

DNA är teknisk bevisning men har inte samma höga bevisvärde som  fingeravtryck. 

När polisen använder sig av DNA i sina brottsutredningar är det viktigt att inte enbart 

fokusera på DNA-spåret eftersom det krävs stödbevisning för en fällande dom på ett 

DNA-spår33. 

 

Gemensamt för bevissäkring av fingeravtryck och DNA-spår är att konstatera att det 

aktuella spåret kommer från gärningsmannen och inte från någon annan som befunnit 

sig på platsen vid ett tidigare tillfälle. 

                                                
32 Från legal bevisteori till fri bevisprövning i svensk straffprocess. Anders Dereborg. Juridiska 
fakulteten i Stockholm. Skriftserie Juristförlagen 1990. Sid 10 
33 Intervju: Kajsa Henning-Mäki, lärare i juridik PHS, Umeå 
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2.3 Hur ser framtiden ut för fingeravtryckets roll inom kriminaltekniken? 

Sett till fingeravtryckets historia och dess fullvärdiga bevisvärde finns ingen 

anledning att tro annat än att fingeravtrycket kommer att behålla sitt mycket starka 

bevisvärde. 

 

Tekniken går inte bara framåt inom rättsväsendet, även brottslingar lär sig ständigt 

nya knep för att överlista lagen. Det finns idag möjlighet att förfalska och plantera 

fingeravtryck men kräver enorm kunskap och teknisk utrustning. 

 

Med Live-Scan blir daktningen enklare och säkrare. Daktningar av dålig kvalité 

kommer att försvinna tack vare Live-Scan´s säkerhetssystem som endast tillåter 

registrering av godkända avtryck. Registret kommer med tiden att kvalitétssäkras 

genom denna nya teknik. 

 

Genom att DNA-registret växer kan fler träffar på DNA-spår göras. Det är dock 

endast fingeravtrycket som har ett 100% bevisvärde. DNA är inte ett fullvärdigt bevis 

utan kräver kringbevisning för att ge en säker identifiering. Detta kommer troligtvis 

inte att ändras i framtiden. 

 

Förslag om nya regler kring gallring i registren 

Gallringen i fingeravtrycks- och signalementsregistret styrs idag av lagen om 

belastningsregiseter. Där står att uppgifter i fingeravtrycks- eller signalementsregister 

om en misstänkt person ska gallras när förundersökningen eller åtalet mot personen 

läggs ner eller om åtalet ogillas. Uppgifterna får bevaras längre under vissa 

förutsättningar. Om den misstänkte döms skall uppgifterna i registret gallras senast 

tjugo år efter domens avkunnande. 

 

Det finns förslag på att ändra detta som innebär att uppgifterna kan bevaras längre och 

inte vara beroende av reglerna om gallring i lagen om belastningsregister. 

Anledningen är att de nuvarande gallringsreglerna har skapat tekniska problem 

eftersom det varit svårt att koppla samman fingeravtrycks- och DNA-registren med 
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belastningsregistret. Problem har även visat sig vid återupptagning av 

förundersökningar där fingeravtryck och andra signalementsuppgifter tagits bort. Det 

nya förslaget går i stora drag ut på att skapa en ny lagstiftning för gallring i dessa 

register. Om detta förslag blir verklighet skulle det kunna innebära att fler gamla 

ouppklarade brott skulle kunna lösas och tekniska problem som de ovan skulle 

elimineras eftersom avtryck och DNA skulle bevaras längre än vad som är möjligt i 

dagsläget. 

 

Lokus – Lokal brottsplatsundersökare 

Varje polis ska kunna säkra enklare spår som DNA och fingeravtryck. Det finns 

utöver dessa poliser särskilt utbildade lokala brottsplatsundersökare, Lokus. Lokus är 

en polis med större kriminalteknisk kunskap som främst utför undersökningar vid 

tillgreppsbrott. De hanterar även skadegörelse, enklare brandutredningar, 

arbetsplatsolyckor och deltar i utredningar kring grövre brott tillsammans med 

kriminaltekniker. 

 

I framtiden kommer säkerligen fler brott lösas tack vare Lokus. Tanken med Lokus är 

att avlasta kriminaltekniker som ska kunna fokusera på de svårare brotten34 

                                                
34 Bo Andersson, kriminaltekniker Östersund 
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3 Resultat 

• Hur såg fingeravtryckets bevisvärde ut förr och har det förändrats genom tiden? 

Fingeravtryckets bevisvärde har inte ändrats på 100 år. Det räknas som ett av de 

starkaste bevisen och ger en 100% säker identifiering. Ett fingeravtryck på en 

brottsplats visar med säkerhet att personen befunnit sig där. 

• Vilka styrkor och svagheter har fingeravtrycket jämfört med DNA? 

Fingeravtryck är billigare, säkrare och enklare att hantera än DNA. 

Fingeravtrycket ger en säkrare identifiering och kräver ingen kringbevisning.  

• Hur ser framtiden ut för fingeravtryckets roll inom kriminaltekniken? 

Fingeravtrycket är ett fullvärdigt bevis och har en stark position inom 

kriminaltekniken såväl nu som i framtiden. 
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4 Diskussion 

Ett problem som belysts i rapporten är trenden att poliser oftare väljer att toppsa en 

misstänkt gärningsman än att dakta denne. Beror detta på uppfattningen att  DNA’ts 

bevisvärde är högre än vad det faktiskt är? Finns tron att fingeravtrycket tillhör det 

förflutna? Daktning kräver kunskap, tålamod och noggrannhet medan en toppsning är 

mycket enkel att utföra. Har detta ett samband med denna trend? Förmodligen finns 

ett antal orsaker till att det förhåller sig på detta sätt. 

 

Fingeravtrycksexpert Per Thollin manar polisen att inte välja en av metoderna utan att 

alltid både toppsa och dakta när så ska ske. 

 

Vissa poliser säkrar ofta spår på en brottsplats, andra poliser inte alls. Finns även där 

ett samband med okunskap? Den nya generationen av poliser tenderar att säkra fler 

spår än sina äldre kollegor. Kanske finns här en koppling till den breda kunskap om 

kriminalteknik som polisutbildningen lär ut? Poliser som får utbildning i 

kriminalteknik blir duktiga på att säkra spår och hantera bevisning. Därmed minskar 

kontamineringsrisken vilket leder vidare till ett säkrare rättssystem. Kan den 

kriminalteknik som polisutbildningen lär ut bli mer omfattande? Bör nyutexaminerad 

polis i framtiden ha samma kriminaltekniska kunskap som dagens Lokus? Ökad 

kunskap i alla kedjor skulle leda till fler uppklarade brott. 

 

Förfalskningar  och plantering av fingeravtryck är idag mycket ovanligt. Det finns 

forskare som bevisat att ett fingeravtryck rent tekniskt kan planteras på en brottsplats. 

Trots det tillmäter rätten fingeravtrycket det högsta bevisvärdet. Vad händer om 

någon fälls i rätten genom ett förfalskat avtryck? Den fällde har mycket små chanser 

att förklara sig och få upprättelse. Om tekniken att förfalska och plantera 

fingeravtryck förenklas så borde bevisvärdet minska? 

 

Idag lämnar vi vårt DNA obekymrat omkring oss och tänker sällan eller aldrig på 

vilka följderna skulle kunna bli. Under ett dygn lämnar vi DNA på ett flertal platser: 

kaffemuggen, snytpapper, hårstrån, en tappat vante och ett tuggummi. Vill någon 
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samla ditt DNA krävs ingen större ansträngning. Dina DNA-källor placeras sedan ut 

på en mordplats och genast är du misstänkt för mord. Visst är det en ytterlighet men 

ingen omöjlighet. Bör vi vara mer restriktiva med var vi lämnar vårt DNA? Kan vi bli 

restriktiva? Eller kanske skulle vi ifrågasätta om inte DNA´s bevisvärde borde minska 

i framtiden?
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Tack till alla 

…men vem tackar oss…? 

 

Bo Andersson (Jämtland) - för allt material och tålamod. 

Trodde du inte att vi skulle hitta dig bara för att du hade semester…  

 

Bo Andersson (Uppsala) - stor inspirationskälla ∗idol∗ 

Vi har kvar ett fingeravtryck från dig…kanske blir det en fingertopp av gelatin, 

hehehe! 

 

Per Handspik – tar sig tid trots späckat schema 

Jenny är redo för kriminaltekniska uppdrag från januari 2006 

 

Per Thollin - mannen med svar på alla frågor 

Vi vill också bli chef med snyggt visitkort. 

 

Thomas Burström - bra intervju, svår bok… 

Du e en trevlig prick du! 

 

Kajsa Henning-Mäki - material 

Du gav oss material och tillämpade problembaserat lärande. 

 

Karl-Arne Gustavsson - för handledning 

Bra handledning, bra snubbe. Det finns mycket gott att säga om dig men vi orkar inte skriva 
tjugo sidor till… 
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