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 Abstract 

Inom rättsväsendet har nyttjandet av DNA utvecklats enormt under de senaste 20 

åren. Under mitten av 2009 publicerades en forskningsrapport som påvisade att 

DNA kunde tillverkas artificiellt och att inga idag vedertagna analysmetoder 

kunde särskilja fabricerat och genuint DNA. Uppsatsen syfte har varit att 

undersöka rättsäkerheten kring rättsväsendets användning av DNA i 

förundersökningar och brottmål samt att kritiskt granska den bevisvärdering som 

sker av DNA i brottmål. Studien konstituerades av en litteraturgranskning 

gällande analysmetoder av DNA samt domar där DNA låg till grund för domslut 

och domskäl. Rapporten avgränsades så att endast domar från svenska brottsmål 

undersöktes. Studien påvisade att rättsäkerheten kring DNA-analyser i huvudsak 

är hög även om det föreligger vissa anmärkningsvärda omständigheter som när 

det gäller den misstänktes möjligheter att bestrida förfarandet och resultatet av 

denna analys. Därutöver påvisade rapporten att bevisvärderingen av DNA-

analyser i domstolarna är oerhört skiftande, men att de generellt tillmäts ett stort 

bevisvärde. Dessutom efterföljs den juridiska vägledningen bristfälligt, i vissa fall, 

med ett resultat att två åtal med liknande bevisläge kan dömas olika. 

Avslutningsvis påpekades att det genomslag DNA-analyser har erhållit i 

rättsväsendet kan inverka negativt på polisens brottsutredande verksamhet med 

den följde att rättsäkerheten kan inskränkas.  
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1 Inledning 

DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) och den vetenskapliga kunskapen om generna har 

utgjort ett relativt oupptäckt område i den mänskliga biologin under modern tid. 

Efter att DNA kartlades genom ”Human Genome Project” har 

användningsområden för DNA och genetik expanderat stort i ett flertal olika 

områden. Ett av dessa områden är den brottsutredande verksamheten där DNA har 

inneburit en möjlighet att finna en gärningsman för ett visst brott (Kupper & Olsson, 

2009). I media, framför allt i de amerikanska polisserierna som CSI eller NCIS, 

återges DNA som en oerhörd tillgång vid brottsutredningar. I dessa serier är ett 

typiskt scenario att ett biologiskt spår återfinns på en brottsplats och att poliserna 

utifrån detta spår genomför en snabb analys för att det inom några minuter visas en 

bild på gärningsmannen på någon av polisernas datorskärmar. Detta är självfallet en 

förskönad bild av en betydligt mer problematiskt vardag men det är trots allt 

intressant vilken vikt media ger DNA i förhållande till andra spår och bevis som 

frambringas under en brottsutredning. 

Ett av de mer massmedialt uppmärksammade brottmålen under 2008 var det s.k. 

”Arbogamålet” där en tysk kvinna misstänktes ha berövat två små barn deras liv 

(B1545-08). En stor del av massmedias fokus, innan åtalet väcktes men även under 

huvudförhandling, utgjordes av huruvida det fanns tekniskt bevisning i form av 

DNA eller inte (Smålandsposten, 2008; Uppsala Nya Tidning, 2009). Under 

förundersökningen säkrades olika former av biologiska spår, men även andra 

kriminaltekniska spår, både på brottsplatsen och hos tyskan. Analyserna av DNA:t 

tog tid och resulterade i att den tyska kvinnan inte kunde bindas till brottsplatsen. 

Massmedia fokuserade på avsaknaden av DNA och förkastade omedvetet bort de 

övriga omständigheterna som t.ex. ett skospår som de facto säkrades av Polisen på 

brottsplatsen. Massmedias bild av DNA som teknisk bevisning kan tyckas 

överskattad vilket kan påverka övriga samhällsmedborgares uppfattning och i 

förlängningen även rättsväsendets. 

Utvecklingen som inträffat när det gäller DNA inom rättsväsendet och 

kriminaltekniken har skett parallellt med den generella upptäckten och utvecklingen 

av DNA. En utveckling har skett inom ett flertal andra användningsområden som 
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t.ex. olika medicinska områden eller jordbruket m.m. En av de mer 

uppmärksammade genombrotten är förmågan att klona en cell och därigenom 

förmågan att manipulera DNA (Brown, 2001; Voet, Voet & Pratt, 2008). Detta blev 

massmedialt uppmärksammat i samband med att fåret Dolly skapades artificiellt. I 

den medicinska litteraturen beskrivs kloningsprocessen i detalj samt hur DNA kan 

manipuleras och planteras i levande celler (Brown, 2001; Voet et al., 2008). Denna 

upptäckt ger upphov till stora möjligheter, både för legala och illegala syften. De 

blir därigenom betydelsefulla ur flera perspektiv och kan påverka graden av 

rättsäkerhet när det gäller användningen av DNA som bevis i brottmål. De teorier 

som beskrivs i litteraturen kan i praktiken innebära att ett biologiskt spår som 

återfinns på en brottsplats innehållande DNA är manipulerat. 

För att kunna tillgodogöra sig relationen mellan DNA och svensk rätt krävs en 

grundläggande genomgång av förundersökningens syfte och beviskravet som 

uppställs för domstolens dömande verksamhet vilket redogörs för i nästkommande 

avsnitt. 

1.1 Bakgrund 

Den svenska Polisen har utifrån ett historiskt perspektiv, sedan utvecklingen av 

förundersökningsförfarandets införande, besuttit en viktig funktion i den 

brottsutredande verksamheten (Bring & Diesen, 2009). Den utvecklingen som 

inträffat efter förundersökningens införande har i svensk processrätt resulterat i en 

betydande lagstiftning kring förfarandet och Polisens funktion i den brottsutredande 

verksamheten vilket tydliggörs av framför allt 23 kap. 3§ Rättegångsbalken och 2§ 

3p. Polislagen (1984:387).  

Förundersökningen utgör en förprocessuell brottsutredning vars främsta syfte är 

skapa underlag för åklagarens beslut i åtalsfrågan. Förundersökningen syftar 

därigenom till att undersöka omständigheterna kring ett brottsligt förfarande tills 

tillräckliga skäl för åtal föreligger och åklagaren har möjlighet att väcka åtal. Vid 

bedömningen om tillräckliga skäl för åtal föreligger så genomför åklagaren en 

prövning kring möjligheten att i rättegången ställa skuldfrågan utom rimligt tvivel. 

Vid prövningen utgår åklagaren ifrån om någon omständighet föreligger som kan ge 

upphov till rimligt tvivel eller ej (Bring & Diesen, 2009). Polisens brottsutredningar 
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blir därför av största betydelse för åklagaren och dennes möjligheter att väcka åtal 

och därigenom även domstolens möjlighet att döma en tilltalad för ett brottsligt 

förfarande. För att någon skall kunna dömas i en domstol i ett svenskt brottmål så 

krävs det enligt 35 kap. 1§ rättegångsbalk att det är bevisat. Praxis har utvecklat den 

tidigare anförda lokutionen ”ställt utom rimligt tvivel” som aningen förenklat 

innebär det inte skall föreligga några andra alternativa gärningshypoteser som kan 

förklara det inträffade (Bring & Diesen, 2009).  

För att uppnå detta beviskrav har olika former av bevisning brukats där bl.a. 

vittnesutsago har haft stor betydelse i svensk processrätt. I samband med 

samhällsutvecklingen och vetenskapens fynd har det uppkommit ett flertal alternativ 

till vittnesutsago och där den kriminaltekniska bevisningen har fått allt större 

betydelse och omfattning (Björkman et al., 1997).  

Kriminaltekniken erhöll ökad betydelse inom den brottsutredande verksamheten i 

samband med upptäckten av fingeravtryck i början på 1900-talet. Därefter har 

kriminalteknikens roll i rättsväsendet expanderat och erhållit en större och större roll 

med anledning av tekniska utvecklingar och metodförbättringar. Men, när det gäller 

utvecklingen kring användning av biologiska spår har utvecklingen inom 

kriminaltekniken inte varit speciellt omfattande fram tills upptäckten av DNA 

(Björkman et al., 1997). Första gången DNA användes i rättsväsendet var i England 

1987 i samband med ett erkänt mord och våldtäkt där den misstänkte 

gärningsmannen utifrån DNA-analysen kunde förklaras oskyldig. Därefter 

upptäcktes den verklige gärningsmannen och med DNA-analysen i grunden kunde 

han ställas till straffrättsligt ansvar. I svensk rätt nyttjades DNA för första gången 

som avgörande bevisning 1989 i samband med ett våldtäktsmål. Samma år 

genomförde även Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL) de första helsvenska 

DNA-analyserna (Ansell & Holgersson, 2003; Björkman et al., 1997; Kupper & 

Olsson, 2009). Efter att DNA introducerades i svensk rätt har användning och dess 

betydelse ökat markant. 

Under sommaren 2009 var två våldtäktsmål (B 1013-09 och B 1867-09) uppe i 

Högsta Domstolen (HD) för bedömande av skuldfrågan. HD fastställde att för att 

det skall vara ”ställt utom rimligt tvivel” så bör stödbevisning föreligga. Det 
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innebär att i de fall ord står mot ord och ingen stödbevisning föreligger kommer 

praxis att innebära en friande dom. Med anledning av sexualbrottens natur och 

tillvägagångssätt kan förekomst av DNA bli direkt avgörande i dessa fall. Det blir 

därigenom intressant att undersöka huruvida rättsutvecklingen kommer bidra till att 

DNA kommer värderas högre än annan stödbevisning i brottmål. I DS 2004:35 

framhålls att en stark teknisk bevisning kommer att minska både antalet förhör men 

även antalet förhörda personer. Frågan är ju dock om DNA är så pass rättsäkert och 

användbart att det kan tillmätas en sådan kraft att andra mer traditionella 

bevisningar kan bortses. 

Ett intressant forskningsresultat som kan påverka opinionen och reducera 

rättsäkerheten kring användning av DNA som bevis i brottmål publicerades under 

sommaren 2009. Av studien kunde forskarna dra slutsatsen att många av de idag 

kända teknikerna för att klona celler och manipulera DNA kan användas för att 

fabricera artificiellt DNA-bevis på en brottsplats. I studien lyckades forskarna 

placera artificiellt DNA på vanliga ytor, som t.ex. på en glasskiva, men även 

inkorporera DNA i genuin mänsklig vävnad. I studien lyckades forskarlaget även 

påvisa att idag vedertagna metoder för att analysera DNA och framställa DNA-

profiler inte klarar av att särskilja mellan genuint och artificiellt DNA. I studien 

upptäcktes dock en metod för att särskilja det som är tillverkat och genuint men som 

vid dags dato inte är vedertaget. För att DNA-analyser i fortsättningen ska vara 

juridiskt adekvata bör en sådan metod implementeras i de nuvarande 

analysmetoderna för att bibehålla en hög grad av rättsäkerhet (Davidson, Frumkin, 

Grafit & Wasserstrom, 2009) 

Med anledning av det föreliggande forskningsresultatet är det frågan om DNA som 

bevisning skall tillmätas den betydelse som utvecklats av den svenska 

rättsutvecklingen. Forskningen visar att det föreligger betydande möjligheter att 

underminera rättsäkerheten som DNA idag tillmäts. Kan verkligen DNA användas 

som bevismedel i svenska brottmål utifrån dagens beviskrav ”ställt utom rimligt 

tvivel”? 
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1.2 Syfte 

Denna uppsats syftar till att undersöka rättsäkerheten kring rättsväsendets nyttjande 

av DNA i förundersökningar och brottmål. Därutöver avser uppsatsen att kritiskt 

granska bevisvärdet DNA tillmäts av svensk domstol. 

1.3  Frågeställningar 

- Vilka DNA-analyser nyttjats i rättsväsendet och hur är dessa analyser 

utformade? 

- Vilka faktorer påverkar rättsäkerheten i en DNA-analys? 

- Vilket bevisvärde tillmäts DNA-bevisning i svenskt brottmål? 

- Vilka problem och vilka möjligheter föreligger vid användning av DNA 

utifrån ett rättsäkerhetsperspektiv? 

1.4  Avgränsningar 

Uppsatsen huvudsakliga avgränsning utgörs av att den enbart avhandlar användning 

av DNA i svenska brottmålsprocesser. Uppsatsen kommer därigenom inte att beröra 

diverse civilrättsliga aspekter och användningsområden av DNA som i t.ex. 

faderskapsprövningar eller dylikt. Därutöver avgränsas uppsatsen genom att 

gällande lagstiftning, för användning av DNA, inte kommer behandlas utan 

brännpunkten för uppsatsen utgår ifrån att DNA tillämpas oavhängigt gällande 

lagstiftning.  

1.5 Tillvägagångssätt 

För att kartlägga området genomfördes en litteraturgranskning av rådande 

kurslitteratur på polisprogrammet vid Umeå universitet. Dessutom genomfördes 

sökningar i Umeå universitetsbiblioteks litteraturdatabas med sökorden ”dna”, 

”dna brottmål”, samt ”dna bevis”. Därutöver granskades även den information som 

Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) har publicerat på organisationens 

hemsida. Vidare har relevanta rättsfall där DNA har utgjort bevisning granskats. 

Avslutningsvis genomfördes en sökning på Forensic Science International: Genetics 

hemsida med sökorden “dna artifical”.   
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2  DNA 

DNA, deoxiribonykleinsyra (Deoxyribo Nucleic Acid), är den kemiska 

beteckningen på vår arvsmassa. Denna arvsmassa, d.v.s. våra gener, finns i nästan 

alla celler i den mänskliga kroppen. DNA:t återfinns i våra kromosomer som i sin 

tur återfinns i cellens kärna. I cellkärnan finns det 46 kromosomer som är 

uppbyggda i 23 par. I varje par kommer en kromosom från modern och en från 

fadern. Ett av kromosomparen består av kromosomen X eller Y vilka avgör vilket 

kön individen har (Kupper & Olsson, 2009). 

En DNA-molekyl är uppbyggd av två kedjor som är sammanbundna likt en vriden 

repstege. Repen i detta exempel är uppbyggda av socker och fosfat och har som 

enda funktion att hålla i stegpinnarna.  

 

Figur 1 DNA-struktur. Från ” Kriminalteknik 1” av E-M. Törnström, 2005. 

Stegpinnarna utgörs av fyra olika kvävebaser; adenin (A), tymin (T), cytosin (C) 

och guanin (G). En stegpinne utgörs av två baser som benämns baspar. Inom 

basparen så svarar alltid A mot T och C mot G. Exempel på en kortare sträng kan 

således bli:  

A-T 

T-A 

G-C 

G-C 

A-T 

C-G 
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Det är vetskapen om denna uppbyggnad som gör att det går att åskådliggöra och 

även avkoda ett DNA. Tillgång till den ena strängens kvävebaser innebär att basen 

som saknas på den motstående strängen kan fastställas utifrån denna kunskap. I 

denna enkla kod ligger alla våra genetiska egenskaper och olikheter. Alla individer 

(med undantag för enäggstvillingar) har olika DNA-uppsättning, dvs. olika 

kombinationer av baspar och ordning. I människokroppen finns det ungefär tre 

miljarder baspar och skulle ”stegen” som finns i en enda cell rätas ut skulle denna 

bli 175 cm lång (Kupper & Olsson, 2009). 

Oavsett vilken cellkärna som DNA utvinns ur, hos en individ, så ser kombinationen 

likadan ut. Dock innehåller vissa celler i kroppen inte kompletta DNA-strängar. 

Hårsäckar innehåller DNA men hårstrån innehåller inte komplett DNA, lika är det 

med exempelvis i naglarnas vävnad. En del celltyper som exempelvis röda 

blodkroppar och blodplättar innehåller ej heller de komplett DNA (Björkman et al., 

1997) 

Som nämnts ovan så utvinns DNA ur cellkärnan i en cell. Utanför kärnan så finns 

det organ som kallas mitokondrier vilka har till uppgift att reglera cellens 

energiförsörjning. I dessa mitokondrier återfinns något som kallas mtDNA 

(mitokondriellt DNA). mtDNA är uppbyggt på samma sätt som kärnbundet DNA i 

formen och kombinationen mellan basparen men har en mindre variation individer 

emellan och ”repstegen” är betydligt kortare. Det innebär att antalet baspar i DNA-

strängen är betydligt färre. mtDNA kan utvinnas ur de celler som saknar kärnbundet 

DNA som exempelvis hårstrån och naglar (Kupper & Olsson, 2009). 
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3  Resultat 

Det resultat som litteraturstudien genererat indelas i två separata avsnitt för ökad 

tydlighet. Det inledande avsnittet redovisar vilka analysmetoder som tillämpas hos 

Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL). Det avslutande avsnittet återger 

rättens bevisvärdering av DNA. 

3.1 SKL:s analysmetoder 

En analys genomgår ett standardiserat förfarande, oberoende av metodval, för att 

slutligen rendera i en DNA-profil. Inledningsvis utvinns och renas det biologiska 

spårets DNA-innehåll för att därefter mängdbestämmas. Efter mängdbestämningen 

kommer DNA:t att masskopieras för att avslutningsvis separeras och utläsas. När 

utläsningen är genomförd översätts resultatet till numeriska värden som är 

underlaget för DNA-profiler (Ansell & Holgersson, 2003).  

Vid SKL används idag fyra olika metoder nämligen för att genomföra en analys av 

DNA som alla utgår ifrån PCR-tekniken (Polymerase Chain Reaction). Metoderna 

brukar benämnas standardanalys (PCR standard), utvidgad standardanalys (PCR 

utvidgad), LCN-analys (Low-Copy Number) och analys av mitokondriellt DNA 

(mtDNA). Dessa metoder skiljer sig från varandra i något avseende under någon 

eller några delar av framställnings och analysproceduren (Kupper & Olsson, 2009). 

Det metoderna har gemensamt är att alla använder PCR-tekniken. Tekniken bygger 

på cellens metod att kopiera DNA. Denna kopiering sker gång på gång i ett provrör 

och masskopieringen av det ursprungliga DNA:t sker med en sådan exakthet att 

kopiorna alltid är identiska med ursprungsmaterialet (Ansell & Holgersson, 2003). 

Efter att DNA:t har utvunnits och renats sker en mängdbestämmning. Detta 

förfarande brukar även benämnas koncentrationsberäkning och innebär en 

förstörande analys, där man tar en mycket liten del av provet och kopierar upp det. 

Syftet är att fastställa mängden DNA så att man har en lagom mängd DNA vid den 

slutliga analysen, eftersom för lite DNA ger dåliga eller svårlästa resultat och för 

mycket DNA gör att analysen blir otillförlitlig (Törnström, 2005). Att fastställa 

mängden och typen av DNA är också avgörande för vilken typ av metod som skall 

tillämpas vid analysen (DS 2004:35). Efter att denna koncentrationsberäkning 

genomförts kommer de olika teknikerna att skilja sig åt och redovisas därför i 
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separata avsnitt. Standardanalysen vid SKL är idag en PCR-analys (standard) som 

kommer att redovisas först och därefter kommer andra analysmetoder att redovisas 

separat utifrån skillnaderna mot en standardanalys. 

3.1.1 Standardanalys 

En standardanalys behöver ungefär 80-100 celler för en fullgod analys. Mängden 

undersöks av en koncentrationsberäkning som redovisats tidigare. När mängden är 

fastställd påbörjas kopieringen av DNA. Det är inte DNA:t i sin helhet som kopieras 

utan det finns förbestämda områden, vilka benämns STR-områden (Short Tandem 

Repeats), som tillsammans med området för könsbestämning särskiljs från 

resterande delar för att sedan kopieras (Törnström, 2005). Ett STR-område är ett 

fragment av DNA:t som är uppbyggt på ett speciellt sätt såtillvida att grupper av 

baspar, t.ex. A-C-T-G, upprepas ett antal gånger inom detta område (Thomsen, 

2006). Varje individ har en dubbel uppsättning av STR-området, en uppsättning 

ärvs från modern och en uppsättning ärvs från fadern. Således har varje individ 

antingen två lika eller två olika variationer av en grupp baspar inom ett visst STR-

område. Variationen mellan individer är skillnader i antalet upprepningar av en 

grupp baspar (Ansell & Holgersson, 2003) inom ett STR-område. En grupp av 

baspar, t.ex. A-C-T-G, kan inom ett STR-område upprepas 4 gånger från det arv 

personen har från sin fader och 10 gånger från det arv personen har från sin moder. 

En annan person kan ha denna upprepning 12 gånger i arvet från fadern och 1 

gånger i arvet från modern. Denna individuella variation möjliggör att man kan 

särskilja individer emellan vilket ligger grund för jämförelsen mellan DNA-

profilerna. 

Vid en standardanalys med PCR-tekniken kopieras 10 stycken av dessa STR-

områden 28 gånger vilket innebär ett resultat med ungefär 100 miljoner kopior. Då 

föreligger en tillräcklig mängd material för bestämning av de individuella 

variationerna av en grupp baspar inom ett STR-område (Törnström, 2005). Antalet 

upprepningar av en grupp baspar översätts sedan till numeriska värden för varje 

undersökt STR-område vilka sedan ligger till underlag för en DNA-profil. I 

exemplet ovan så skulle utfallet innebära att individens analys tillskrivs det 

numeriska värdet 4,10 (4/10) i en DNA-profil för det undersökta STR-området. 



Rapport nr. 554 

 10 

2009-10-10 

Förutom dessa 10 STR-områden finns det vid behov ytterligare 5 extra STR-

områden som kan användas för analysering. En sådan PCR-analys (utvidgad) 

undersöker 15 olika STR-områden och denna metod kommer till användning vid 

frågeställningar om nära släktskap aktualiseras eller vid utredning av 

släktskapsförhållanden när man t.ex. söker identitet på en oidentifierad kropp genom 

jämförelse med nära släktingar. Det utvidgade analysen innebär att sannolikheten 

för att en slumpmässigt utvald person skulle inneha samma DNA-profil reduceras 

eftersom ett större undersökningsområde av DNA:t genomförs vilket ger upphov för 

ökade möjligheter av individuell variation (Ansell & Holgersson, 2003).  

DNA-analysen bygger på faktumet att varje enskild individ har en unik uppsättning 

DNA. Eftersom hela DNA-kedjan inte undersöks utan enbart vissa delar av den 

måste en sannolikhetsberäkning genomföras eftersom man idag inte vet om vissa 

delar av det mänskliga DNA:t kan vara identiska mellan två personer (Björkman et 

al., 1997). Det går alltså inte att ange hur unik en specifik DNA-profil är, utan 

risken för att en slumpmässigt vald person skall ha exakt samma DNA-profil 

beräknas matematiskt. Vid en brottsutredning så skulle det kunna exemplifieras av 

att en persons DNA-profil av en slump överensstämmer med ett spårs DNA-profil, 

trots att personen ifråga inte har avsatt spåret. Denna risk för slumpmässig 

överrensstämmelse grundar sedan de slutsatser som visar hur starkt resultatet stöder 

att spåret ifråga har avsatts från den aktuella personen. Till grund för denna 

matematiska sannolikhetsberäkning ligger ett flertal faktorer som t.ex. val av 

referensbefolkning, ev. populationsgenetiska skevheter samt vissa korrigeringar för 

att inte överskatta resultaten (Ansell & Holgersson, 2003).  

För dessa beräkningar använder SKL idag en databas baserad på DNA från personer 

med svenska namn som inte är släkt med varandra. Anledning till detta är att 

svenskar är den största befolkningsgruppen i Sverige (Björkman et al., 1997). 

Storleksmässigt innehåller den svenska databasen information från ungefär 350 

personer och den statistiska beräkningen med denna normalbefolkning besvarar då 

frågan hur vanlig den undersökta DNA-profilen är. Eventuella skillnader mellan 

olika befolkningsgrupper blir försumbar slumpmässigt då en fullständig DNA-profil 

erhålls. Sannolikhetsfrekvensen som beräknas statistiskt ligger sedan till grund för 

den slutsats som SKL presenterar i sitt utlåtande. Med slutsatsen medföljer en bilaga 
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till träffrapport vilket bifogas i bilaga 1. I bilagan kan utläsas vilken 

sannolikhetsfrekvens som avgör vilken slutsats SKL yttrar i sitt utlåtande. 

Utlåtandet innehåller även ett förbehåll från SKL vilket innebär att 

sannolikhetsfrekvensen (och även slutsatsen) endast gäller om man bortser från att 

spåret kan avsatts av en nära släkting (DS 2004:35).  

3.1.2 LCN-analyser 

Dessa analyser används när det finns en mindre mängd DNA så standardanalysen 

inte kan användas. Rent tekniskt är det samma förfarande, samma STR-områden 

som dupliceras och analyseras, men med den skillnaden att kopieringen ökas från 28 

gånger till antingen 32 eller 34 gånger. Teoretiskt kan det räcka med ca.10 celler i 

provet för att kunna genomföra en analys (Kupper & Olsson, 2009; DS 2004:35). 

Erfarenheten säger dock att DNA från spår sällan har samma kvalitet som DNA från 

färska celler och därför krävs det i regel 15-30 celler för att erhålla en fullständig 

och reproducerbar DNA-profil (Thomsen, 2006). Efter koperingsförfarandet är det 

samma analysprocedur som tillämpas vid standardanalysen. LCN-analyser är inte 

vanliga utan används enbart vid grova brott när det inte finns några ytterligare 

utredningsåtgärder. Analysen är dessutom förenad med betydande begränsningar 

eftersom risken för kontaminering och förorening markant förstärks vilket ställer 

högre krav på brottsutredande polis. Dessutom ökar slumpmässigheten när antalet 

celler i utgångsmaterialet är litet. Sammantaget innebär det en mer komplicerad 

resultatvärdering samt att bevisvärdet av DNA-analysen reduceras vid jämförelse 

med en standardanalys.  

3.1.3 Analyser av mtDNA 

När det inte finns tillräckligt stor mängd kärnbundet DNA för en standardanalys 

eller LCN-analys vid t.ex. fynd som tappade hårstrån, nergrävda ben, tänder eller 

avföring används analyser av mtDNA. Varje mitokondrie har en liten mängd DNA 

som kallas mitokondriellt DNA. Varje cell innehåller många mitokondrier vilket gör 

att analysen kan bli möjlig på små och kvalitativt dåliga spår. Den huvudsakliga 

framställningen av en tillräcklig mängd mtDNA sker utifrån PCR-tekniken men den 

efterföljande analysen är annorlunda. Analysen innebär att man istället för att 

undersöka en grupp av baspar, som vid standardanalysen, istället sker avläsningen 

bas för bas. Den skillnad man kan se mellan individer gäller enstaka områden där 
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man för mtDNA anger det antal gånger en viss erhållen sekvens av baser 

observerats i en mtDNA-databas. Eftersom barn ärver sin moders mtDNA och 

därför har identiskt mtDNA som sin moder så kan inte mtDNA bli utpekande vid en 

överensstämmelse. Bevisvärdet för en analys av mtDNA blir därav lägre vid en 

jämförelse med en standardanalys (Kupper & Olsson, 2009; DS 2004:35).   

3.2 Rättens bevisvärdering 

Det finns få refererade rättfall från HD där domslutet enbart har avgjorts genom 

DNA-bevisning. HD har dock i ett rättsfall bidragit med vägledning. I NJA 2003 s. 

591 gjordes uttalande om bevisvärdet av DNA-bevisning. Denna avslutande del av 

resultatet har indelats i två avsnitt där det inledande avsnittet berör det nämnda 

rättsfallet i detalj. Den senare delen avser att granska övriga rättsfall, från tingsrätter 

och hovrätter, mer ytligt för att undersöka vilket generellt bevisvärde DNA tillmäts. 

Några rättsfall kommer trots det att belysas för att exemplifiera bevisvärderingen i 

underrätterna. 

3.2.1 NJA 2003 s. 591 

Åtal väcktes mot en person för bl.a. rån genom att personen gemensamt och i 

samförstånd (medgärningsmannaskap) med andra personer rånat en uraffär. Vid 

rånet krossades flera glasmontrar och ett vittne uppmärksammade att en av de 

maskerade rånarna skar sig i samband med detta. Vid brottsplatsundersökning 

påträffades blodspår på ett monterglas och på en glasbit på golvet. Dessa spår 

sändes till SKL för analys och i samband med en annan utredning där provtagning 

gjordes erhölls en träff mot person. 

Den misstänkte förnekade rånet och gjorde gällande att blodet som påträffats på 

brottsplatsen inte var hans utan ett fel måste ha förelegat vid DNA-analysen. Han 

uppgav att han inte kom ihåg vad han gjorde den aktuella dagen men att han inte 

hade deltagit i något rån. Tingsrätten bedömde att det saknades anledning att anta att 

det blod som anträffats vid brottsplatsundersökningen kom från någon annan än en 

av gärningsmännen. Av SKL:s utlåtande framgår att det kunde hållas för visst att det 

undersökta blodet kom från den åtalade om man bortsåg från möjligheten att DNA:t 

kom från en nära släkting till honom. Enligt tingsrätten framkom under 

huvudförhandlingen inte någon omständighet som kunde tyda på att fel begåtts vid 
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SKL:s undersökning, varför mannen dömdes för rånet. Hovrätten gjorde samma 

bedömning som tingsrätten i bevisfrågan varför mannen även i denna instans 

dömdes för rånet.  

När åtalet prövades i högsta domstolen fann HD att avgörande för bedömningen i 

skuldfrågan var värderingen av resultatet av DNA-undersökningen. Den tilltalade 

invände mot tillförlitligheten och rättsäkerheten av DNA-analysen i tre punkter. Det 

som den tilltalade anmärkte på var att referenspopulationen endast innehåller 

svenska namn, dess storlek och hur testresultatet påverkas av detta med hänsyn på 

eventuella avvikelser som t.ex. inavel. Därutöver anmärkte den tilltalade på att fel 

kan ha begåtts i samband med hanteringen och tolkningen av DNA-analysen från 

spåren på brottsplatsen. Avslutningsvis påtalade mannen även att spåret kan ha 

kommit från hans två år yngre bror. 

I Högsta domstolen avgav SKL ett yttrande och en sakkunnig från SKL hördes i 

ärendet. Det syftade till att försvara de anmärkningar som den tilltalade påtalat.  

Gällande referenspopulationen anförde SKL att den kvantitet av 300 personer som 

ingår i gruppen bedöms som fullt tillräcklig för att erhålla tillförlitliga resultat. SKL 

anförde även att sannolikhetsberäkningen i sig innehåller funktioner som tar hänsyn 

till osäkerheter som normalt förekommer, exempelvis relevant referenspopulation 

och grad av inavel. SKL menar således att en beräkning utifrån individens 

förutsättningar inte behöver göras. Dessutom uppgav SKL att det alltid används en 

korrigeringsfaktor som justerar risken för slumpmässig överensstämmelse vid 

eventuell inavel och andra populationsgenetiska skevheter. 

Vad gäller hantering av spår och tolkningen av dessa anförde SKL att det finns ett 

väl fungerande system för att minimera riskerna för felaktigheter vid DNA-

undersökningar. SKL bedömer riskerna som mycket små även om det inte går att 

helt utesluta. Tekniken grundar sig på vetenskapligt erkända metoder och risken för 

felaktigheter i denna bedöms av SKL som mycket liten. 

När det gäller påståendet att spåret skulle ha lämnats av den tilltalades två år yngre 

broder uppgav SKL att det i praktiken endast är helsyskon som kan uppvisa 

identiska DNA-profiler. I Sverige har man hittills inte erhållit några identiska DNA-
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profiler syskon emellan om man bortser från tvillingar varför risken för detta är att 

anse som mycket liten. SKL bedömde risken som mycket låg (1 på 6940) att de 

aktuella spåren skulle kunna avsatts av brodern.  

HD anförde att det inte framkommit några omständigheter som tyder på att fel 

begåtts vid den aktuella undersökningen och därför måste undersökningen skett 

korrekt. Utredningen påvisade att slutsatsen ”det kan hållas för visst” var tillräckligt 

för beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” skall anses vara uppfyllt. Detta förutsatte 

enligt HD dock att slutsatsen av DNA-analysen framstår som rimlig. Vid 

rimlighetsbedömning bör det enligt HD beaktas om det finns några omständigheter 

som talar mot att den berörda personen är gärningsmannen. Därvid kan sådana 

faktorer få betydelse som personens anknytning till orten där brottets begåtts samt 

hur dennes kön, ålder längd och ursprung förhåller sig till förekommande 

vittnesuppgifter. I det berörda målet fanns ingen omständighet som talade för att 

SKL:s slutsats var att anse som rimlig. 

Sammantaget fann HD att slutsatsen av DNA-analysen utgjorde tillräcklig bevisning 

för en fällande dom. 

3.2.2 Övriga rättsfall 

RättsPM 2008:5 innehåller en sammanställning av domar vilka är meddelade av 

både tingsrätt och hovrätt samt avser både bifallna och ogillade åtal. DNA-analyser 

har i vissa rättsfall utgjort ensam bevisning men i andra fall har annan bevisning och 

stödbevisning förelegat. Antalet domar i rättspm:et uppgår till 84 och antalet 

åtalspunkter uppgår till 112. De flesta domarna är meddelade under perioden 2005 – 

2007 samt några enstaka meddelade domar från 2003 och 2004. Brotten utgjordes i 

huvudsak av stöldbrott och ett antal rån- och sexualbrott och slutligen några övriga 

brott som olaga hot och mord m.m. 

Stöldbrott 

I 56 av de 83 stöldbrotten utgjorde dna-analyser den enda bevisningen. Av de 56 

fallen där dna-analyser utgjorde enda bevisning bifölls 39 och 17 ogillades. De 

resterande 27 fallen med ytterligare stödbevisning bifölls 22 och 5 ogillades.  
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Den huvudsakliga anledningen till att åtal ogillades är att det förelåg en alternativ 

förklaring från gärningsmannen när det gäller hur det biologiska spåret avsatts på 

platsen. Dessa alternativa förklaringar var inte utredda av åklagare och polis varför 

personerna inte kunde ställas till straffrättsligt ansvar. Den alternativa förklaringen 

kunde enligt rätten inte uteslutas. Den gemensamma nämnaren för att åtal, som 

saknade stödbevisning, bifölls utgjordes av fall då den tilltalade varken erkände eller 

förnekade gärningen och inte heller kunde uppge någon alternativ förklaring till det 

biologiska spårets uppkomst. 

I B480-06 (67) ogillades åtalet för försök till stöld trots att blodspår från den 

tilltalade fanns på en platspåse nedanför ett skåp i lokalen och på ett annat ställe 

inne i lokalen. TR konstaterade att den tilltalade inte är främmande för att begå 

stöldbrott men i brist på ytterligare bevisning eller omständighet som talar för 

gärningsbeskrivningen kan åtalet ej styrkas. I B1919-06 (59) bifölls åtalet för stöld 

då en cigarettfimp med den tilltalades DNA beslagtagits fyra dagar efter brottets 

genomförande. TR menade att DNA-fyndet och den tilltalades tidigare kriminalitet 

utgjorde tillräcklig bevisning.  

I B1497-06 (29) bifölls åtal för grov stöld då den tilltalades blodspår återfanns på 

glasskärva i fönsterkarmen. TR ansåg att med hänsyn till platsen där blodspåret 

anträffats kan det hållas för visst att det kommer från gärningsmannen. I B3539-06 

(61) ogillades åtalet för stöld trots att blodspår från den tilltalade återfunnits från en 

krossad ruta. HR ogillade åtalet med anledning och hänvisade till NJA 2003 s. 591 

och menade att det inte förelåg några andra omständigheter som talade för att DNA-

analysen framstod som rimlig. 

I B2310-06 (12) bifölls åtalet för försök till stöld då ett blodspår från den tilltalade 

återfunnits (oklart var) och TR ansåg att DNA-spåret styrkt att misstänkt är skyldig 

till inbrottet och det kan tas för visst att avsikten varit att stjäla. I B8200-06 (66) 

ogillades åtalet för stöld trots att blod från den tilltalade hittats på (1) insida av 

fönsterkarm, (2) på glaskross, (3) på glasbit på fönstrets insida, (4) på sten tio meter 

in i lokalen och (5) på träpåle 30 meter in i lokalen. TR ansåg att det saknas 

vittnesuppgifter eller annan utredning som visar att just den misstänkte avsatt 

blodspåren. Blod på föremål inne i lokalen kan ha kommit genom att misstänkt 
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droppat blod på den tidigare eller att någon doppat dem i blod från fönstret. 

Misstänkt kan ha varit i lokalen men det är ej visat att han begått stölden. 

Resterande brott 

I alla åtta rånbrotten fanns det ytterligare bevisning förutom DNA-analyser och alla 

dessa åtal bifölls av rätten. I alla fyra redovisade sexualbrott fanns det ytterligare 

bevisning förutom DNA-analyser och alla dessa fyra åtal bifölls. Generellt när det 

gäller rånbrott föreligger omfattande stödbevisning och vid sexualbrott föreligger 

vittnesmål och ibland även ytterligare bevisning.  

I B1239-06 (85) bifölls åtalet för rån då hårstrå i en rånarluva anträffades en kort tid 

efter rånet utefter flyktvägen. I åtalet fanns även en film från en 

övervakningskamera och flygfoto m.m. som stödbevisning. Den misstänkte 

förnekade gärningen och uppgav att han lånat en luva av den typen när han spelat 

paintball. TR ansåg det utrett att luvan användes vid rånet. Det fanns ytterligare 

hårstrån i luvan som ej analyserats (ej sparade). TR ansåg det så osannolikt att 

hårstrået skulle ha hamnat i luvan på det sätt som misstänkt påstått och sedan finnas 

kvar efter att en annan använt luvan vid rånet att det kan lämnas utan avseende. En 

nämndeman var skiljaktig och ville ogilla åtalet. 

I B9268-05 (99) bifölls åtalet för grov våldtäkt (två gärningsmän). DNA-beviset 

bestod av ett fåtal sädesceller på trosor som kommit från misstänkt nr. 1. 

Stödbevisning i form av vittnesförhör förelåg angående målsägandes reaktion efter 

det påstådda brottet. De både misstänka förnekad och misstänkt nr. 1 uppgav att han 

ej genomfört samlag med målsäganden och misstänkt nr. 2 framförde att det 

utgjordes av ett frivilligt samlag. HR hänvisade till NJA 2003 s. 591 och menade att 

det inte förelåg någon omständighet som talade mot att DNA-analysens slutsats var 

rimlig. Det konstaterades även att förväxlings- och kontamineringsrisken vid SKL 

är mycket liten och det vid prövningen inte fanns någon omständighet för att det 

skulle ha inträffat. Vid SKL:s analys kunde inte standardanalysen användas pga. för 

få sädesceller, mängden DNA var för liten och en konsensusanalys genomfördes. 

När det gäller tillgrepp av fortskaffningsmedel och olovligt brukande utgjorde 

DNA-analyser den enda bevisningen i fyra av sex åtal och i de resterande två 

saknades annan bevisning i huvudsak. I ett fall bifölls åtalet och i två fall ogillades 
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åtalet för tillgrepp av fortskaffningsmedel. I ytterligare två fall ogillades åtalet för 

tillgrepp av fortskaffningsmedel men bifölls för olovligt brukande. I det avslutande 

fallet bifölls åtalet för olovligt brukande.  

I B2267-04 (93) bifölls åtalet för tillgrepp av fortskaffningsmedel då en cigarettfimp 

återfunnits i bilens askfat. Den tilltalade förnekade och hade ingen vetskap om 

tillgreppet eller förklaring till fimpen. TR anförde att den påträffade fimpen och då 

den misstänkte inte kunnat lämna någon rimlig förklaring därtill kan det hållas för 

visst att den misstänkte ensam eller i medgärningsmannaskap deltagit i tillgreppet. I 

B84-07 (95) ogillades åtalet för tillgrepp av fortskaffningsmedel trots att 

cigarettfimpar och en ölburk återfunnits i de tillgripna fordonen. Den misstänkte 

kunde varken förneka eller erkänna eftersom han saknade minne. TR fastslog att det 

utan stöd av annan utredning är mycket tveksamt vilka slutsatser som kan dras. Det 

var enligt TR mening uppenbart att någon slutsats huruvida den misstänkte tillgripit 

bilarna inte kunde dras. Någon utredning för olovligt brukande förelåg inte. 
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4  Diskussion 

För att tydliggöra för läsaren delas diskussionen in i tre separata avsnitt som var för 

sig kan härledas till en av de föreliggande frågeställningarna i rapporten. 

4.1 DNA-analysers rättsäkerhet 

Den föreliggande undersökningen visar att SKL:s analysmetoder bygger på 

vetenskapligt erkända metoder. Det talar för en hög grad av rättsäkerhet när det 

gäller analysmetoderna. I rättsfallet NJA 2003 s. 591 påtalades att DNA-analyser 

kunde brista i rättsäkerhet men SKL utgav ett uttalande och HD fastslog att så inte 

fallet. Den publicerade forskningen som redogjordes för i inledningen uppställer 

dock tvivel huruvida analysmetoderna kan anses som rättsäkra eftersom inga idag 

vedertagna analysmetoder kunde särskilja mellan genuint och artificiellt DNA. Det 

skulle därigenom behövas en ny granskning av de analysmetoder SKL tillämpar för 

att fastställa om en tillräcklig grad av rättsäkerhet fortfarande föreligger.  

Sannolikheten att någon skulle manipulera och tillverka DNA artificiellt för att 

plantera det på en brottsplats är förmodligen tämligen låg. Skulle det inträffa kan det 

förmodligen tillskrivas den grova organiserade brottsligheten, där det finns 

omfattande ekonomiska resurser att tillgå. Det innebär att de kan ”köpa” avancerad 

och sofistikerad kunskap inom t.ex. kemi och biologi. Bevisligen används ett sådant 

förfarande för framställningen av narkotika eller dopningsmedel varför det inte är 

helt osannolikt att förfarandet används för att framställa fabricerat DNA. Oavsett 

sannolikheten om det används eller ej, är ändå möjligheten något som måste beaktas 

vid bedömningen av rättsäkerhet. Denna omständighet kan vara svår för SKL att 

bedöma men det måste vara något som rätten tar hänsyn till vid 

rimlighetsbedömningen om SKL:s slutsats är att anse rimlig. För att rättsäkerheten 

skall fortgå måste SKL uppdatera sina analysmetoder så att de kan särskilja mellan 

genuint och fabricerat DNA. 

Det faktum att SKL själv granskar sin egen rättsäkerhet uppställer också tvivel. I 

NJA 2003 s. 591 antog och bedömde SKL själv sin egen verksamhet. För de flesta 

statliga myndigheter finns en översynsmyndighet för att kontrollera verksamheten. 

Vid SKL verkar det som om en kontrollinstans saknas och att SKL själv kontrollerar 

och utvärderar sin egen verksamhet. I rättsfallets ansåg SKL att alla omständigheter 
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som påverkade rättsäkerheten var felaktiga och bortförklarade det med tekniska 

förklaringar som kan uppfattas svårbegripliga, om inte obegripliga, för gemene man. 

Att referenspopulationen är tillräckligt stor, att sannolikhetsberäkningen har 

korrigeringsfaktorer för genetiska skevheter förklaras inte ingående i deras 

uttalande. Det vore då lämpligt att använda en annan kontrollinsats för att bedöma 

SKL:s verksamhet för att komma bort från eventuell subjektivitet. Förslagsvis en 

annan sakkunnig, någon biologiexpert från ett universitet eller motsvarande. Det 

vore att föredra att SKL:s utlåtande, angående DNA-analysernas rättsäkerhet, 

kritiskt granskas av en fristående kontrollinstans. Den tekniska argumentationen 

som används för att påvisa DNA-analysers rättsäkerhet gör det oerhört svårt för en 

misstänkt att bemöta beviset. I de fallen då en misstänkt inte företräds av en juridisk 

sakkunnig blir det i praktiken omöjligt. Den misstänkte får därför ingen möjlighet 

att tolka och motbevisa DNA-analysen eftersom förfarandet kring framställningen 

av DNA-profilen ligger utanför dennes insyn. Det uppställer självklart tvivel på om 

principen att den misstänkte skall ha rätt till en rättvis rättegång blir uppfylld? 

Något som inte angetts som en avgörande faktor för rättsäkerheten i NJA 2003 s. 

591 är att det inte tas hänsyn till spårets hantering från brottsplats till SKL. 

Kontamineringsrisker och förväxlingsrisker är inget som belysts under det 

prejudicerande rättsfallet som ger upphov för tvivel för rättsäkerheten kring 

användandet av DNA. Detta är dock inget som undersökts i den föreliggande 

rapporten varför området lämnas därhän med kritik mot SKL och HD.  

4.2 Rättens bevisvärdering 

Den undersökning som gjorts av rättspraxis påvisar att den är oerhört spretig och det 

som ser ut som två näst intill identiska förutsättningar i flera fall resulterar i helt 

olika utslag i rätten. Beroende på hur NJA 2003 s. 591 tolkas kommer rätten att 

tillskriva DNA-analysen med olika värden. I de flesta fall tillskrivs dock DNA ett 

betydande bevisvärde. 

Trots den vägledning som NJA 2003 s. 591 erbjuder för underrätterna tolkas detta 

rättsfall och konsekvenserna i vissa fall helt olika. Innebörden av prejudikatet var att 

om det inte finns några omständigheter som talar mot att DNA-beviset inte är 

rimligt så skall åtalet bifallas. Denna innebörd efterlevs ibland helt olika även hos 
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hovrätten. I B3539-06 (61) ogillades åtalet eftersom det inte förelåg någon 

omständighet som medförde att DNA-analysen framstod som rimligt. Denna slutsats 

som hovrätten gjort går stick i stäv med den vägledning som NJA 2003 s. 591 utgör. 

Det intressanta var att hovrätten till och med refererat till rättsfallet men dragit helt 

fel slutsats av rättsfallets innebörd. En korrekt tillämpning av NJA 2003 s. 591 i 

målet B3539-06 (61) hade inneburit en fällande dom. En helt motsatt tolkning av 

NJA 2003 s. 591 gjorde tingsrätten i B1497-06 där de biföll åtalet för grov stöld 

trots att det fanns en förklaring som talade mot att DNA-analysen skulle anses som 

rimlig. En korrekt tillämpning av NJA 2003 s. 591 i det målet skulle inneburit en 

friande dom. Förutom dessa två domar där man uppenbarligen kan kritisera 

domsluten så är bedömningen och DNA-analysernas betydelse oerhört skiftande. 

Det uppställer en fråga om Sverige verkligen är den rättstat som de utger sig för att 

vara, för när det kommer till kritan, är alla verkligen lika inför lagen? 

Det DNA-analysen kan påvisa är sannolikheten att en viss person har avsatt ett visst 

biologiskt spår på en viss plats. I många fall övertolkar dock rätten DNA-analysen 

och anser att om det biologiska spåret kommer från den misstänkte är det självklart 

att han är gärningsman. Värderingen av DNA-analyser bör därför ske i två steg. I 

det inledande steget måste rätten bedöma sannolikheten om spåret har avsatts av den 

misstänkte. Rätten måste då kritiskt granska sakkunnigutlåtandet om ”det kan hållas 

för visst” är gällande. Först då kan det anses vara bevisat att spåret har avsatts av 

den misstänkte. Därefter måste rätten bedöma betydelsen av det biologiska spåret 

utifrån gärningsbeskrivningen för att kunna fastställa ett gärningsmannaskap och 

bevisa ”ställt utom rimligt tvivel”. Omständigheten av det biologiska spåret måste 

alltså styrka hela gärningsbeskrivningen, d.v.s. gärningsmannaskap såsom 

handlingsrekvisit som ev. effektrekvisit. Det är ju då tvivelaktigt om förekomst av 

DNA kan bevisa ett handlingsrekvisit. I många fall verkar som om denna prövning 

enbart sker i ett steg och om SKL:s slutsats är ”det kan hållas för visst” anser 

domstolen att det är ”ställt utom rimligt tvivel”. Det framstår som om domstolen 

generaliserar förekomsten av DNA som ett generellt bevis för hela 

gärningsbeskrivningen utan att ta hänsyn till enskilda rekvisit.  

En möjlig anledning till att utfallet resulterar i det anförda kan utgöras av att 

lekmännen i rätten avsaknar omfattande juridiska kunskaper och eller saknar 
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förståelse av innebörden av DNA-analyser. Det kan misstänkas att lekmännen i 

rätten avsaknar kunskap när det gäller olika former av DNA-analyser och vilken 

betydelse detta har för bevisvärderingen. Det innebär att det blir beroende av den 

sakkunnige och dennes utsago. Det finns anledning att anta att lekmän i rätten litar 

blint på den sakkunnige utan att kritiskt granska dennes utsago. Det kan innebära att 

rättens prövning av DNA-analyser som bevisning inte genomförs i steg 1.  

En ytterligare anledning till utfallet kan utgöras av rättens tolkning av NJA 2003 s. 

591. I rättsfallet fastslogs att om inga andra omständigheter föreligger som talar mot 

den påstådda gärningsbeskrivningen anses DNA-bevisningen tillräcklig för ”ställt 

utom rimligt tvivel” även vad gäller uppsåt. Används prejudikatet som hänvisning 

för rättens tolkning gällande ett aktuellt brott kan det innebära att rätten endast 

fastställer att inga övriga omständigheter föreligger utan att granska det biologiska 

spårets relevans gentemot den påstådda gärningsbeskrivningen. En prövning av 

vilket spår som är påträffat, vart det är påträffat, när det är påträffat och vilken 

analysmetod som använts är kanske något som inte genomförs. I NJA 2003 s. 591 

fanns ett vittne som kunde styrka att det biologiska spåret, i form av blod, avsatt av 

en gärningsman på brottsplatsen i anslutning till brottet. Detta är en omständighet 

som oftast inte beaktas vid underrätterna och denna länk mellan ett biologiskt spår 

och gärningsmannaskap är något som ibland inte beaktas i underrätterna. Det 

innebär att bevisvärderingen av det biologiska spåret inte företas korrekt och att det 

tillmäts högre betydelse för bevisningen än vad det egentligen besitter. 

I det flesta belysta fallen från tings- och hovrätt gällande stöldbrott kan man ana en 

viss övertolkning av DNA-analysens betydelse som bevisning både vad gäller 

uppsåt, handling och effekt. I B2310-06 kunde rätten fastställa ett överskjutande 

tillägnelseuppsåt med enbart förekomst av ett blodspår trots att det inte framgick 

vart spåret säkrats. I B1919-06 hittades en cigarettfimp i en förrådslokal fyra dagar 

efter brottets genomförande. Ingen annan stödbevisning fanns utan det man tog 

hänsyn till i domslutet var dels förekomsten av DNA och den misstänktes tidigare 

kriminalitet. Båda åtalen bifölls och de dömdes för försök till stöld respektive stöld. 

För en fällande dom skall domstolen uppnå beviskravet ”ställt utom rimligt tvivel” 

vilket i dessa två fall kan ifrågasättas starkt.  
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Undersökningen av praxis har också påvisat betydande skillnader i bevisvärdering 

mellan olika brottskategorier. Den generella tendensen som återspeglas är att DNA-

bevisnings värde minskar när brottets grovhet och allvarlighet ökar. Vid en 

jämförelse mellan stöldbrott och rånbrott så har DNA-analysen en betydligt mer 

avgörande roll i stöldbrotten, där den i det senare fallet ofta är direkt avgörande. En 

anledning till detta kan vara att det ofta finns betydligt mer omfattande bevisning 

vid grövre brott och att den övriga bevisningen beaktas och värderas högre. I dessa 

fall är det ofta ett omvänt förhållande, DNA-analysen utgör en stödbevisning istället 

för huvudbevisning. Ett undantag till de grövre brotten där omfattande bevisning är 

vanligt utgörs av sexualbrotten. Bevisningen i dessa fall utgörs oftast enbart av 

målsägandes utsago och DNA-analysen. Detta ger upphov till att DNA-analysen 

värderas högt i dessa mål trots att förekomst av DNA inte kan bevisa ett övergrepp i 

sig utan enbart en sexuell handling. I B1080-06 (98) åtalades en man för våldtäkt. 

DNA-analysen bestod i sperma som återfunnits avtorkad på en handduk. Den 

misstänkte förnekade och uppgav att det rörde sig om frivilligt sex i en trappa. Han 

uppgav att han fått utlösning på målsägandes kläder som denna torkat av med hjälp 

av handduken. Rätten ansåg att målsägandes berättelse var trovärdig och därmed 

utgjorde den grunden för bedömningen. Den misstänkts förklaring, till hur hans 

sperma hamnat på handduken, uppgav rätten att den ”bär inte sanningens prägel”. 

Det som kan tyckas anmärkningsvärt är att det sexuella övergreppet kan anses 

bevisat när ord står mot ord och det biologiska spåret återfinns avtorkat på en 

handduk. Är det då verkligen ställt utom rimligt tvivel? 

Denna problematik med beviskravet i sexualbrottsmål har varit en grund för 

tvivelaktiga domslut. Med anledning av de två uttalande av HD som anfördes i 

inledningen kommer beviskravet förmodligen att skärpas när det gäller sexualbrott. 

En problematik som fortfarande kvarstår är bevisvärderingen av DNA-analyser vid 

mängdbrott som t.ex. stöld.  

4.3 DNA – problem och möjligheter 

En intressant aspekt är bevisningsmängden vid de olika brottskategorierna. Ser man 

till mängdbrottsligheten som stöldbrott och tillgrepp av fortskaffningsmedel så är 

det sällan det finns någon omfattande bevisning. I många av fallen är DNA-analysen 

den enda bevisningen. Detta skapar en fundering kring polisens brottsutredande 
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verksamhet under primärutredningar och förundersökningar. Är det så att 

förekomsten av ett biologiskt spår resulterar i en påverkan på övriga brottsutredande 

åtgärder? Av det som framgår av departementspromemorian genetiska fingeravtryck 

är detta just en av vinsterna med den tekniska utvecklingen och en betydande 

användning av DNA-analyser. I promemorian framhålls de vinster som görs rent 

ekonomiskt och tidsmässigt men frågan är om dessa vinster går hand i hand med 

rättsäkerheten. Som blivande poliser ställer vi oss fundersamma till om dessa 

inskränkningar i de brottsutredande åtgärderna är något som medvetet görs hos 

Polisen för att uppnå dessa ekonomiska och tidsmässiga vinster. Ett sådant 

förfarande skulle kunna innebära att man underlåter att t.ex. eftersöka och förhöra 

eventuella vittnen vilket skulle kunna resultera i att omständigheter som talar mot 

DNA-analysens rimlighet inte uppdagas. Det hela kan innebära att polisen inte 

uppfyller objektivitetsprincipen under förundersökningen vilket kan resultera i att en 

oskyldig person döms för ett brott denne inte har begått. En ytterligare negativ 

aspekt när andra åtgärder som t.ex. dörrknackning inte genomförs är att hela 

händelseförloppet och eventuella medgärningsmän inte uppdagas. Det är därigenom 

inte säkert att brottet kommer att utredas i sin helhet. 

Detta exemplifieras med följande scenario, Person A står vakt för person B och C 

som begår inbrott i ett förråd till ett lägenhetskomplex. När A står vakt röker denne 

och slänger sin cigarettfimp som olyckligtvis landar nere i förrådet. Poliser som 

sedan genomför en brottsplatsundersökning hittar endast denna fimp och tar den i 

beslag och några ytterligare utredningsåtgärder genomförs ej. Fimpen skickas till 

SKL och någon vecka senare återfås resultatet. En träff i DNA-registret fås mot A 

som tidigare är dömd för stöld och han blir därigenom skäligen misstänkt för brottet 

och hämtas till förhör. A varken erkänner eller förnekar gärningen och kan inte 

heller ge någon alternativ förklaring till att fimpen kan ha hamnat i förrådet. Polisen 

genomför husrannsakan hos A men hittar inget stöldgods. Rätten dömer sedermera 

person A för stöld.  

Hade poliserna vidtagit ytterligare utredningsåtgärder, som att knacka dörr och hitta 

ett eventuellt vittne, skulle det kunna ha stor betydelse för utredningen. Om vittnet 

har sett att A stod vaktade under tiden B och C bar stöldgods fram och tillbaka från 

förrådet kommer utredningen att kunna bli betydligt mer fullständig och rättvisande 
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av den företagna brottsliga gärningen. Betydelsen av en sådan utredningsåtgärd kan 

bli att fler av gärningsmännen kommer att kunna lagföras samtidigt som det 

straffansvar som inträder för A blir betydligt mer regelrätt utifrån hans handlande.  

Det vi vill belysa med det ovanstående exemplet är om den utveckling som 

framhålls i departementspromemorian genetiska fingeravtryck är något som bör 

eftersträvas. Kan ekonomiska och tidsmässiga aspekter ge avkall på rättsäkerheten? 

Trots den föreliggande argumentationen så har DNA-analyser även stora 

möjligheter för den polisiära brottsutredningen. Analyserna innebär en bra möjlighet 

att utesluta misstänka ur brottsutredningar så att resurserna kan riktas mot andra spår 

och andra misstänkta. Ett bra exempel på ett sådant förfarande är utredningen vid 

HAGA-mannen där ett stort antal DNA-analyser genomfördes. Både för polisen och 

för personer som hade ett liknande signalement var det bra att kunna utesluta alla 

som inte överrensstämde med de biologiska spåren som hittats på offren. Detta 

innebar att de som var oskyldiga kunde rentvås från samhällets och allmänhetens 

misstankar och samtidigt kunde polisens resurser prioriteras på andra håll.  

DNA som kriminaltekniskt spår är också väldigt funktionellt eftersom det är väldigt 

svårt som gärningsman att inte lämna biologiska spår efter sig på en brottsplats. 

Detta gäller framför allt vid våldsbrott där det uppstår fysiskt kontakt mellan två 

eller fler personer. I dessa fall kommer även sannolikheten att vara hög för att 

målsägande överför biologiska spår till gärningsmannen. Till detta kommer att det 

inte krävs några större mängder för att ett analyserbart resultat skall kunna utvinnas. 

Vid en jämförelse med fingeravtryck så kan gärningsmännen dölja dessa med 

handskar och dessutom så är ofullständiga fingeravtryck svåra att analysera och 

jämföra. Vid en jämförelse med brytmärken från en kofot så är dessa också oftast 

individuella och skiljer sig åt från kofot till kofot. Brytspåren från kofoten kan inte 

peka ut en specifik gärningsman och kofoten i sig kan slängas eller förstöras. 

Brytspåren kan däremot påvisa att en viss kofot har använts vid ett visst brott. När 

det gäller DNA så kan det inte förstöras eller slängas, men det kan peka ut en viss 

person som avsatt spåret, men det innebär inte att den per automatik är 

gärningsmannen. DNA har inneburit ett flertal positiva fördelar för den 

brottsutredande verksamheten men denna utveckling kan inte överta andra 
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kriminaltekniska spår eller övriga utredningsåtgärder utan bör ses som ett 

komplement till övrig utredning för att fastställa ”ställt utom rimligt tvivel”. 

4.4 Konklusion 

Att DNA kan manipuleras har kanske inte den praktiska betydelsen som 

inledningsvis kan föranas. Det är dock en omständighet som måste beaktas av alla 

instanser i rättsväsendet och framförallt av SKL för metodförbättringar för att en 

hög rättsäkerhet skall bibehållas. Bevisvärderingen i domstolarna bör förändras i så 

måtto att en större hänsyn och vikt läggs vid de omständigheter som är 

sammanbundna med ett biologiskt spår. Bevisvärderingen och omständigheterna 

kring ett biologiskt spår är något som bedömdes och värderades i NJA 2003 s. 591 

men det verkar inte genomföras i samma utsträckning i underrätterna. Dessutom är 

det eftersträvansvärt att en enhetlig bedömning uppnås mellan olika domstolar så att 

det råder en tydlig likhet inför lagen. Avslutningsvis är det anmärkningsvärt att HD 

inte har begrundat hur spårsäkringen och polisens förfarande med ett biologiskt spår 

påverkar bevisvärdet i en DNA-analys. Detta har inte undersökts i den föreliggande 

studien men kan vara ett väl tänkbart område för framtida forskning. Möjligheten att 

Polisens brottsutredande verksamhet inskränks om användning av DNA-analyser 

tilltar är en problematik där en fördjupning bör ske.  

I den föreliggande uppsatsen har författarna varit medvetet kritiska i diskussionen 

och i argumentationen som berör rättsäkerheten, bevisvärderingen och polisens 

arbetsmetodik. Den kan tyckas att diskussionen och argumentationen ibland dras till 

sin spets och det kan ifrågasättas om utredningsmaterialet är tillräckligt omfattande 

för att kunna dra många av de slutsatser och generaliseringar som görs. Rapporten 

kan dock ge en fingervisningen om realiteten i Sverige och därigenom även utgöra 

en möjlighet för utveckling av både rättsväsendet och rättsäkerheten.  
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Bilaga 1 – Bilaga Träffrapportinformation [utdrag] 

Bilaga Träffrapportinformation 

Slutsats i träffrapporter 

Slutsatserna baseras på risken för slumpmässig överensstämmelse mellan två 

obesläktade personer. En referensdatabas baserad på ett urval av svensk 

normalbefolkning ligger till grund för denna statistiska beräkning. Nedanstående 

slutsatser för grad +3 och +4 gäller under förutsättning att man bortser från 

möjligheten att DNA:t kommer från en nära släkting: 

Slutsats Nivå Risk för slumpmässig överensstämmelse mellan 

obesläktade personer 

Resultaten talar med visshet för... Grad +4 högst 1 på 1 miljon 

Resultaten talar starkt för... Grad + 3 1 på 999 999 - 1 på 10 000 

Resultaten talar för... Grad +2 1 på 9 999 - 1 på 100 

Resultaten talar i någon mån för... Grad + 1 minst 1 på 99  

Uttrycket “Resultaten talar XXX för…” i de fyra nivåerna skall tolkas som att 

resultaten är mer sannolika om det som påstås stämmer än om det inte stämmer. Nivån 

anger graden av hur mer sannolika resultaten är. 

 

  

 


