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Förord

Den här uppsatsen är ämnad att ge läsaren en inblick i hur ett 

heltäckande IT-baserat DNA-register skulle kunna införas för att få 

acceptans av folket.

Efter genomförd studie vill jag rikta ett stort tack till nedanstående 

personer som tog sin tid för att hjälpa mig i mitt uppsatsskrivande och 

som låtit mig ta del av deras erfarenhet och kunskap, vilket har också 

möjligtgjort denna uppsats.

~ Roger Lindqvist ~

~ Jan Olsson ~

~ Anders Johansson ~

~ Mats Bergström~

~ Jan Kornfors ~

~ Håkan Fredriksson ~

~ Ann Jangblad~

~ Datatekniker på företaget Ida Infront ~

~ Christer Johansson~

Jag vill också rikta ett stort tack till opponenter.

Växjö, den 2 januari 2006

Ajna Hajderovic
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ABSTRACT

Title: IT-based DNA-register - How could a whole-covering IT-

based DNA-register get introduced in Sweden to get 

acceptance from people?

Author Ajna Hajderovic

Course: IVC730, Bachelor thesis 

Date: 2. January 2006

The main objective of this thesis is to study how a whole covering IT-based 

DNA-register could get introduced in Sweden to get the acceptance from people. 

To get the answer to this question I use a qualitative research method. The method 

is applied in connection with different interviews. I also use the deductive method 

due to my interest of studying how reality can relate to the theories with the 

choice of subject.

Further on there is a presentation of the existing theories about a DNA-register. 

DNA stand for deoxyribonucleic acid and is building up with cells that carries

genetic information. So called nonsense-DNA, DNA that does not carry any 

information any genetic information, is being used in crime investigations. DNA-

register is a register that contains DNA-profiles from felonies. A DNA-profile is 

represented as a number of figures and helps police to connect a certain person to 

a certain crime.

DNA-register can be divided into two parts, suspect register and offender register. 

The persons who are considered suspected of a crime are being registered in a 

suspect register while the offenders who are convicted of a crime are being 

registered in an offender register. DNA-register is also connected to the forensic 

register where all the crime scene evidence, in form of DNA-profile, is being 

stored.
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The security of this register is very important because of the personal integrity 

that is supposed to be in stake, although no information that can cause the loss of 

personal integrity is allowed to be stored in the DNA-register. This brings me to 

the question of who is qualified to use the DNA-register. The answer to this 

question is that there are two qualified authorities, Statens Kriminaltekniska 

Laboratorium, who are actually doing the DNA-analysis and store DNA-profiles 

in the database and there is also Rikspolisstyrelsen that is qualified to use the 

information that is being stored in the DNA-register. This leads me to my final 

conclusion.

If a whole covering IT-based DNA.-register could be introduced in Sweden and 

get the acceptance from people the right information about the DNA-profile 

should be given and the fact that the personal integrity would not be in stake in 

accordance to the introduction.

Keywords: DNA-register, DNA, DNA-profile, Personal 

integrity, whole covering IT-based DNA-

register

Language: Swedish
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SAMMANFATTNING

Titel: IT-baserat DNA-register – Hur skulle ett heltäckande IT-

baserat DNA-register kunna införas för att få acceptans av 

folket.

Författare: Ajna Hajderovic

Kurs: IVC 730, Examensarbete på C-nivå

Datum: 2 januari 2006

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett heltäckande IT-baserat DNA-

register skulle kunna införas i Sverige för att få acceptans av folket. För att få svar 

på min problemfråga använder jag mig av kvalitativ forskningsmetod. Metoden 

tillämpas i samband med olika intervjuer. Jag väljer också att arbeta efter deduktiv 

metod eftersom jag ville studera hur verkligheten kan relateras till teorierna inom 

det valda ämnet.

Vidare presenteras den befintliga teorin som finns om ett DNA-register. DNA står 

för deoxyribonucleic acid och är uppbyggd av celler och innehåller information 

om vår arvsmassa. I brottsutredningar används dock s.k. skräp eller nonsens DNA, 

där ingen genetisk information kan utläsas förutom könet. DNA-register är ett 

register som består av DNA-profiler från grova brottslingar. En DNA-profil 

presenteras i form av en sifferremsa. Med hjälp av det kan polisen binda ett spår 

till en person.

DNA-register består av två delar, misstankeregister och brottsregister. I 

misstankeregister registreras personer som är skäligen misstänkta för något 

allvarlig brott och i brottsregistret registreras brottslingar som döms till något

allvarligt brott så som mord eller dråp.
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Säkerheten kring ett datorsystem är väldigt viktigt att beakta, speciellt när det 

handlar om ett datorsystem så som DNA-register. Det som kan utgöra hot för att 

införa ett heltäckande IT-baserat DNA-register handlar om själva användarna dvs. 

vem som får använda detta system. De som skulle få använda ett heltäckande IT-

baserat DNA-register är Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) och 

Rikspolisstyrelsen (RPS). Vidare handlar det om personlig integritet, men ett 

DNA-register innehåller inga känsliga personuppgifter. Dessutom får inte 

uppgifterna om den registrerades personliga egenskaper registreras. Att DNA-

register inte utgör hot för den personliga integriteten har också bekräftats från 

några av de intervjuade personerna. Detta leder mig till följande slutsats.

Om ett heltäckande IT-baserat DNA-register skulle få acceptans av folket måste 

man ge rätt information angående DNA och det faktum att den personliga 

integriteten inte skulle kränkas i samband med införelsen.

Nyckelord: DNA-register, DNA, DNA-profil, Personlig integritet, 

heltäckande IT-baserat DNA-register.

Språk: Svenska
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1. INLEDNING

I detta avsnitt presenteras en introduktion till rapporten. Inledningen 

består av problembakgrund, problemformulering och 

problemdiskussion, samt andra viktiga aspekter för att ge läsaren en 

inblick av vad rapporten handlar om och varför den har gjorts. 

1.1 Problembakgrund

Informatik är läran och vetenskapen om information. Informatik handlar om hur 

information används av människor, hur teknik används för att kommunicera och 

hur system byggs upp för information och kommunikation. Detta sker genom att 

informationssystemet utformas med användbarheten i centrum.1

Informationssystem är ett system för insamling, lagring, bearbetning och spridning 

av information.2

Informationssamhället som vi lever i idag medför stor IT-utveckling, d v s 

informationsteknisk utveckling, inom alla branscher i affärsvärlden. Det är 

konstaterat att länder med hög IT-utveckling anses vara de rikaste länderna i 

världen, däribland Sverige. 3

IT har också visat sig vara en viktig del i polisens dagliga arbete, då de använder 

sig av IT-verktyg i brottsutredningar av olika slag. Ett av de mest framgångsrika 

IT-verktygen som används för att bekämpa brott är DNA-register.4.

                                                
1 http://www.vxu.se/msi/Informatik/, 2005-12-31
2 Peter Seipel, Juridik och IT – Introduktion till rättsinformatiken 8:e upplagan, Elanders Gotab AB, 2004, 
Stockholm, s.287
3 Ibid, s.16
4 Ibid, s.119

INLEDNING METOD TEORI EMPIRI ANALYS SLUTSATS
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DNA står för deoxyribonucleic acid och är uppbyggd av celler och innehåller 

information om vår arvsmassa, d v s. information om hur våra kroppar är 

uppbyggda. DNA-register är ett register som består av DNA-profiler från grova 

brottslingar. Med hjälp av det kan polisen binda ett spår till en person.5 Detta 

medför att IT blir ett viktigt hjälpmedel i polisens brottsutredningar.

Dagens DNA-register omfattar ungefär 2500 DNA-profiler från personer som 

begått mord, dråp eller våldtäkt. Registret är dock väldigt begränsad vilket gör att 

polisen får svårt att bekämpa andra brott som mängdbrott eller vardagsbrott, som 

det också kallas. Detta har medfört att ett nytt DNA-register kommer att bli 

tillgänglig redan efter årsskiftet. Det nya registret kommer att innebära en utökning 

av dagens DNA-register där även vardagsbrottslingar kommer att DNA-

registreras.6

Innan det blev aktuellt om en utökning av dagens DNA-register, blev det 

diskussioner om att införa ett heltäckande IT-baserat DNA-register där hela den 

svenska befolkningen skulle finnas DNA-registrerad.7 Ett heltäckande IT-baserat 

DNA-register är ett informationssystem i sig, som är ämnad att lagra och hämta 

data om en persons DNA-profil. Det kan dock inte ge någon genetisk information8

om en person utan dess syfte är att jämföra de registrerades DNA-profiler med spår 

hittade på brottsplatsen.9 Även om ett DNA-register inte tillför någon genetisk 

information, menas det att personlig integritet10 kommer att kränkas om ett 

heltäckande IT-baserat DNA-register införs.

Anledningen till ett heltäckande IT-baserat DNA-register är att underlätta polisens 

arbete i brottsutredningar samt att ha tillgång till ett DNA-register vid behov av 

identifiering av omkomna personer som t ex i en naturkatastrof.11

                                                
5 DS 2004:35, Genetiska fingeravtryck, Elanders Gotab AB, 2004, Stockholm, s.57
6 http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GS02Ju305, 2005-12-23
7 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=348010&previousRenderType=2, 2005-12-21
8 SOU 1996:35, Kriminalunderrättelseregister DNA-register, Nordstedts tryckeri AB, 1996, Stockholm, s.22
9 http://www.datainspektionen.se/pdf/direkt/00-4.pdf, 2005-12-25
10 Kriminalunderrättelseregister – DNA-register, s. 82
11 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=423782, 2005-12-22
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Redan i dagsläget lyckas polisen, med hjälp av DNA-register, lösa brott som är ett

flertal år gamla och där identifiering av brottslingar är möjlig. År 1999 infördes ett

Brottsregister (BR) där alla grova brottslingar registreras.,12 samt ett

Misstankeregister (MR), där man registrerar personer som är misstänkta för ett 

allvarligt brott, som tex mord. 13

Registrets ändamål är att underlätta identifieringen av personer i samand med 

utredning av brott.14

                                                
12 Kriminalunderrättelseregister – DNA-register, s. 24
13

http://www.registernamnden.se/lagar/1998_621.htm, 2005-12-11
14 Kriminalunderrättelseregister - DNA-register, s.16
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1.2 Problemdiskussion

Att det idag finns många ouppklarade brott beror till en viss del på bristen av rätt 

teknik så som ett heltäckande IT-baserat DNA-register. Detta medför att polisen 

inte kommer åt all nödvändig information som behövs för att lösa många brott samt 

att det hindrar dem från att fatta ett strategiskt beslut om att fastställa en persons 

identitet. 

Regeringens bestämmelser och lagar betonar att obehöriga personer inte ska kunna

komma åt DNA-registret. Mycket talar för att brottslingarnas och de misstänktas 

integritet sätts på spel, men någonting måste göras för att brottsligheten ska minska. 

Det är här som Datainspektionen, ”en central förvaltningsmyndighet som har till 

uppgift att skydda människors privatliv i IT-samhället”15, kommer in och beskriver

hur man bör behandla personlig integritet. Säkerheten handlar dock inte bara om 

personlig integritet, utan det handlar också om att skydda datasystemet från 

databrottslingar, som utsätter allt ifrån företag, myndigheter, institutioner och 

privata personer för databrott.

Ett införande av ett heltäckande IT-baserat DNA-register skulle även ha negativa 

följder. Med detta menas att obehöriga personer skulle kunna komma åt de viktiga 

data som finns i registret. Med andra ord kan man säga att IT-baserat DNA-

registers stora nackdel är att den personliga integriteten kan komma att kränkas 

samt att informationen kan hamna i fel händer. Detta har väckt oro bland den 

svenska befolkningen eftersom den personliga integriteten är en viktig fråga som 

spelar stor roll. Utifrån det som beskrivs i problembakgrunden kan det dock 

konstateras att ett heltäckande IT-baserat DNA-register skulle kunna vara ett stort 

genombrott för polisen i deras brottsutredningar, med detta förutsetts att rätt 

information kommer till rätt person. Denna diskussion har lett mig till min 

problemformulering.

                                                
15 http://www.datainspektionen.se/om_datainspektionen/datainspektionens_uppdrag.shtml, 2005-12-24
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1.3 Problemformulering

Hur skulle ett heltäckande IT-baserat DNA-register kunna införas i Sverige för att 

få acceptans av folket?

1.3.1 Frågeställningar

Själva problemformuleringen innefattar ett antal mindre frågeställningar som ska 

besvaras i rapporten;

o Hur mycket information kan man få ut av en DNA-profil som 

registreras i ett DNA-register?

o Skulle informationen som lagras i ett DNA-register kunna utgöra 

hot för den personliga integriteten?

o Vilken samhällsinstitution skulle få lov att använda ett heltäckande 

IT-baserat DNA-register?

1.4 Syfte

Syftet med uppsatsen är att beskriva på vilket sätt ett IT-baserat DNA-register 

skulle kunna införas i Sverige för att få acceptans av folket. 

1.5 Målgrupp

Rapporten riktas till justitiedepartementet och justitieministern Thomas 

Bodström, som anser att dagens IT-baserat DNA-registret bör utökas samt att man 

även bör DNA-registrera vardagsbrottslingar som inte bara begår grova brott som 

t ex mord.

"Jag vill göra Sverige till ett ännu tryggare land. För att åstadkomma det måste vi 

bekämpa orättvisor, marginalisering och arbetslöshet. Vi vet att sociala orsaker är den 

viktigaste orsaken till att människor hamnar i kriminalitet. Den här mandatperioden 
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satsar vi mycket på polisen men det är lika viktigt att fortsätta bedriva ett 

brottsförebyggande arbete." 16

Thomas Bodström 

Justitieminister, Justitiedepartement

Rapporten riktas också mot Madeleine Leijonhufvud (professor i straffrätt)17 och 

Björn Eriksson (landhövding i Östergötland, före detta rikspolischef)18 som menar 

att Sverige bör gå ännu längre med DNA-registret genom att registrera hela den 

svenska befolkningen

1.6 Avgränsningar

Rapporten kommer inte att resultera i någon slags prototyp utan kommer istället 

att utgöra en förundersökning av det som kan komma att införas i framtiden dvs. 

ett heltäckande IT-baserat DNA-register.

                                                
16 http://www.regeringen.se/sb/d/1312, 2005-12-10
17 http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_9075110.asp, 2005-12-23
18 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=348010&previousRenderType=2, 2005-12-23
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1.7 Begreppsförklaring

Beteckning Betydelse

DNA Deoxiribonukleinsyra (DNA) är uppbyggd av 

celler och innehåller en ärftlig information.

DNA-register Ett register där brottslingarnas DNA-profiler

finns registrerade. 

IT-baserat DNA-register Ett heltäckande DNA-register där hela svenska 

befolkningens DNA-profiler bevaras.

DNA-profil Sifferkombination av ett analyserat DNA (tex 

blodfläck från brottsplatsen) dvs resultat av en 

DNA-analys.

Biobank ”Biologiskt material från en eller flera 

människor som samlas och bevaras tills vidare 

eller för en bestämd tid och vars ursprung kan 

härledas till den eller de människor från vilka 

materialet härrör.”19

Vävnadsprov ”Biologiskt material från en människa.”20

CODIS Combined DNA Index System, databasen där 

man registrerar DNA-profiler för att sedan 

kunna söka och matcha de med DNA-registret 

och spårregistret.

                                                
19 http://www.forskningsetikprovning.se/lag_297.htm, 2005-11-15
20 http://www.forskningsetikprovning.se/lag_297.htm, 2005-11-15
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Spårregister Ett register där man registrerar resultat DNA-

analysen som vaser spår hittade på en viss 

brottsplats. Resultatet av analysen är en DNA-

profil som presenteras i sifferform.

Elektrofores Storleksseparation av DNA med hjälp av 

elektrisk spänning.

STR Längdvariation i arvsmassan (Short Tandem 

Repeat)

PCR Metod för kopiering av DNA (Polymerase 

Chain Management)

IT Informationsteknik

Datainspektion En central förvaltningsmyndighet som har till 

uppgift att skydda människors privatliv i IT-

samhället.21

                                                
21 http://www.datainspektionen.se/om_datainspektionen/datainspektionens_uppdrag.shtml, 2005-12-24
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1.8 Disposition av arbetet

Figur 1. Disposition av arbetet, källa: Egen figur

Uppsatsen består utav sex olika huvudkapitel varav det första kapitlet ger en 

introduktion om mitt valda ämne dvs. beskriver problemet med införelsen av ett 

heltäckande IT-baserat DNA-register. Därefter följer ett teorikapitel som 

kombinerar olika relevanta teorier inom ämnet för att kunna ge en så pass bra bild 

som möjligt över hur polisen arbetar och använder DNA-register i 

brottsutredningar. Metodkapitel redogör för mitt val av metod samt 

tillvägagångssätt. Vidare följer ett kapitel som presenterar resultat av mina 

empiriska data. Därpå följer analys- och diskussionsavsnittet där jag noterar, jämför 

och analyserar den befintliga teorin med den insamlade empiriska data. Sista 

kapitel presenterar min slutsats som jag har kommit fram till efter att ha gjort 

analys av teori och empiri. Avslutningsvis presenteras källkritik till eget arbete och 

förslag till vidare forskning. 

INLEDNING METOD TEORI EMPIRI ANALYS SLUTSATS
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2. METOD

Metod kapitlet beskriver den ansats som jag har använt mig av i 

uppsatsen. Syftet är att visa vilken vetenskaplig filosofi jag väljer att 

arbeta efter och förklara hur jag har samlat in information. Avslutningsvis

vill jag även göra det möjligt för läsaren att på egen hand bedöma 

rimligheten av studiens resultat.

2.1 Kvalitativ forskningsmetod

Val av metod vid insamling av data beror på forskningsproblemets utformning.22

Kvalitativ forskningsmetod behandlar förståelsen av helheten och innebär att ”ta 

reda på hur människor upplever sin värld.”23 Att använda sig av kvalitativ 

forskningsmetod betyder att man ska fokusera på ord och bilder, inte siffror. Den 

här forskningsmetoden går ut på att skapa sig en förståelse av en viss händelse. Jag 

använder mig av en kvalitativ ansats som undersökningsmetod. Metoden tillämpas i 

samband med åtta olika intervjuer. Syftet med denna metod är att jag söker en 

djupare insikt och förståelse av det problemkomplex jag studerar dvs. införelsen av 

ett heltäckande IT-baserat DNA-register. Jag vill även undersöka vilka styrkor och 

svagheter det finns i samband med införelsen. 

2.1.1 Fallstudie

En fallstudie är en undersökning på en mindre avgränsad grupp vilket jag har 

tillämpat i denna uppsats. Vid fallstudier utgår man från ett helhetsperspektiv och

försöker få så täckande information som möjligt. Ett ”fall” kan vara en individ, 

grupp med individer eller en situation som rör flera olika organisationer.24 Eftersom 

                                                
22 Malhotra, N,K. Marketing Research- an applied orientation, Upper Saddle River, Prentice Hall, 1999, s. 147ff
23 Judith Beth, Introduktion till forskningsmetodik, Studentlitteratur, 1993, Lund, s.13
24 Patel R & Davidsson B, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, 1994, Lund s.44

INLEDNING METOD TEORI EMPIRI ANALYS SLUTSATS



21

jag är intresserad av hur ett IT-baserat DNA-register skulle kunna införas i Sverige 

har jag studerat detta på djupet. Genom att intervjua en mindre avgränsat grupp 

ville jag därmed se hur de polisiära myndigheterna uppfattar situationen med att 

införa ett IT-baserat DNA-register. Detta har lett till att jag har fått en bättre bild av 

mitt problem.

2.1.2 Deduktiv metod

Att använda sig av deduktiv metod innebär att forskaren ”drar en logisk slutsats 

som betraktas som giltig om den är logisk sammanhängande.”25 Den vetenskapliga 

ansatsen i denna uppsats byggdes på en deduktiv arbetssätt, även kallat bevisandes 

väg. Det innebär att man drar slutsatser om enskilda företeelser utifrån befintliga 

teorier.26 Jag har valt en teoretisk referensram som är relevant för mitt

forskningsområde, den har beskrivits under teoriavsnittet. De befintliga teorierna

bestämde vilken information som samlades in, hur jag sammanställde frågorna till 

intervjun samt hur jag tolkade dem. Anledningen till det valda angreppssättet är att 

jag ville studera hur verkligheten, empirin som samlas in, kan relateras till de 

befintliga teorierna inom det valda området.

2.2 Datainsamling

För att uppnå syfte med rapporten måste rätt data och information samlas in för att 

sedan kunna bearbetas och analyseras. Datan är rå och oanalyserad fakta som 

transformeras i information dvs. användbar och relevant kunskap. 

Transformationen sker via människor, procedurer, experiment, undersökningar, 

enkäter mm.27 Det insamlade data analyseras och resulterar i att en viss slutsats

uppnås.

                                                
25 Bengt-Arne Bengtson & Hans Bengtsson, Projektboken, Liber AB, 2003, Stockholm, s.25
26 Forskningsmetodikens grunder, 1994, s.21ff
27 David Boddy, Albert Boonstra & Graham Kennedy, Managing Information systems – An organizational 
perspective, Pearson Education Limited, 2002, Gosport, s. 6
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Figur 2. Från data till information, källa: Managing Information Systems, s.6

Data som samlas, bearbetas och analyseras ska hjälpa till att lösa 

problemformuleringen. 

2.2.1 Datainsamlingsmetoder

I rapporten används s.k. multimetodprincipen,28 vilket innebär att det finns flera 

olika datainsamlingsmetoder. Information i mitt empiriska material grundades på 

primär data i form av djupintervjuer. Primärdata är datamaterial som samlas in för 

första gången i form av enkäter, intervjuer och observationer.29

”Att intervjua innebär att söka information om ett sakförhållande eller kring ett 

problemområde genom någon annan.”30 Intervjuer är ett bra sätt för att samla in 

kvalitativa data som annars är väldigt svårt att få tag på.31 Jag använde mig av 

informell intervju då jag ansåg att denna form passar en kvalitativ metod bättre. En 

informell intervju innebar att jag intervjuade, använde en frågemall som stöd, för 

att säkert veta att jag får svar på de frågor som jag vill. Jag framställde en 

intervjuguide med frågor sammanställda utifrån den valda teorin. På så sätt fick jag

en så stor helhetsbild som möjligt av införelsen av ett IT-baserat DNA-register.

Vid genomförande av en undersökning måste man först bestämma undersökningens 

population för att sedan genomföra en totalundersökning eller göra någon forma av 

urval.32 När jag strukturerade undersökningens upplägg bestämde jag mig för vilka 

individer som ska medverka, dvs. vilka personer som ska intervjuas samt vilka 

tekniker man ska använda sig av för att samla information. 

                                                
28 Starring Bengt, Från upptäckt till presentation, Studentlitteratur, 1999, Lund s. 34
29 Forskningsmetodikens grunder, , Studentlitteratur, 1994, Lund, s.56ff
30 Jan Wisén & Börje Lindblom, Effektivt projektarbete 6: e upplagan, Nordstedts Juridik AB, 2001, 
Stockholm, s.156
31 Ibid, s.158
32 Andersen I, Den uppenbara verkligheten – om samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, 1998, Lund, s. 125
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Intervjuade personer har olika arbetsbakgrund och erfarenhet, men samtliga är dock 

kopplade till DNA-register på ett eller annat sätt. Därmed har urvalet baserats 

utifrån sex olika perspektiv. Perspektiven är: 

 Juridisk

 polisiärt

 kriminalteknisk

 datateknisk

 opinionsundersökningens

 praktisk 

Figur 3. Intervjuperspekiv, källa: Egen figur

Val av intervjupersoner baserades på vilken kunskap jag ansåg att de hade om det 

valda ämnet. Intervjuerna hjälpte mig att förstå hur situationen är idag när det gäller 

införelsen av ett heltäckande IT-baserat DNA-register.

Ann Jangblad är gruppchef för specialanalyser på biologienheten på Statens 

Kriminaltekniska Laboratorium. Hon jobbar med DNA-analyser och framtagning 

av DNA-profiler, som sedan också förs in i DNA-registret. Intervjun med Ann har 

skett via telefon den 24 oktober 2005 kl. 10.15 och varade i ca 20 minuter.

Vidare har jag haft intervju med en datatekniker på företaget Ida Infront som vill 

förbli anonym. Det är företaget Ida Infront som är utvecklare till dagens DNA-

IT-baserat 
DNA-
register

Juridiskt 
perspektiv

datatekniskt 
perspektiv

Polisiärt perspektiv

Kriminaltekniskt 
perspektiv

Praktiskt 
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Ovetenskaplig 
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register. Även denna intervju var en telefonintervju som varade i ca 20 minuter och 

gjordes den 24 oktober 2005 kl. 10.45

Jan Kornfors jobbar som chef för den tekniska roteln i polismyndigheten i 

Kronobergslän. Även här handlade det om en telefonintervju som varade i ca 15 

minuter och skedde den 25 oktober 2005 vid 10.00.

Håkan Fredriksson är polismästare och jurist vid polismyndigheten i 

Kronobergslän. Han har stor erfarenhet av både juridiska och polisiära frågor. 

Håkan är också bekant med dagens DNA-register och anses därför vara en viktig 

person i rapporterns empiriska del. Detta var en vanlig intervju som ägde rum den 7 

november 2005 från kl. 10.00 till kl. 11.00.

Mats Bergström är professor i ämnet juridik på Ekonomihögskolan. I samband med 

hans erfarenhet av hans juridiska arbete anses Mats vara rätt person att intervjua 

och för att få hans synpunkter angående införelsen av ett heltäckande IT-baserat 

DNA-register. Även detta var en vanlig personlig intervju som ägde rum den 29 

november 2005 från kl. 15.00 till 16.00

Jan Olsson är en poliskommissarie/kriminaltekniker på Växjö universitet. Jan är 

bekant med dagens DNA-register och andra register som t ex 

fingeravtrycksregistret. Jan har precis den kunskap och arbetslivserfarenhet som 

fick mig att välja honom som en viktig person i mitt examensarbete. Intervjun ägde 

rum den 1 december 2005 och varade från kl.8.30 till kl.9.30

Christer Johansson är chefsåklagare på åklagarkammaren i Kronobergslän och har 

erfarenhet av juridiska och rättsliga aspekter. Intervjun ägde rum den 29 december 

2005 från kl. 10.00 till kl. 10.20 

De olika aktörer har beskrivit sin egen situation och hur ett heltäckande IT-baserat 

DNA-register skulle påverka dem om det skulle införas. 

Det finns även två ovetenskapliga undersökningarna med i den empiriska delen av 

examensarbetet. Dessa undersökningar visar hur en liten del av befolkningen tycker 
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och tänker. Detta är dock ingen vetenskaplig undersökning, men finns med i arbetet 

för att ge en liten överblick över situationen av utökningen av dagens DNA-register 

samt utökningen av dagens DNA-register. Aftonbladets ovetenskapliga 

undersökning handlade om alla svenskar borde ingå i polisens DNA-register. 

Frågan publicerades på Aftonbladets hemsida den 27 november 2004 och 

röstningen varade endast en dag. Dagens Nyheter hade en fråga om alla brottslingar 

borde DNA-registreras och röstningen fortsätter än idag.

Fullständiga intervjufrågor och alla intervjuerna samt screenpictures av de 

ovetenskapliga undersökningarna finns sammanställda i bilagor.

2.3 Sanningskriteriet

Vid insamlandet och analys av information är det viktigt att forskaren är 

självkritisk. Eftersom jag har använt mig utav den kvalitativa metoden är det

följande fyra begrepp som bör beaktas för att säkerställa standarden i studien.33

2.3.1 Tillämplighet

Tillämplighet innebär att välja insamlingsteknik och undersökningsgrupp som är 

relevant till det valda problemområdet. Den intervjuade bör vara intresserad av 

problemområdet för att han ska kunna bidra med substantiell information och 

därmed räknas som tillämplig.34 De personerna som jag har intervjuat är välinsatta i 

mitt problemområde då de på ett eller annat sätt har koppling till DNA-registret och 

brottsutredningar samt jobbar med det dagligen. Därmed ansåg jag att det är en 

relevant undersökningsgrupp för att kunna svara på mina frågeställningar som jag 

hade angående införelsen av ett heltäckande IT-baserat DNA-register.

2.3.2 Rimlighet

Det finns inga absoluta kriterier att gå efter vid bedömning av studiens rimlighet 

utan det är forskaren själv som måste bestämma rimligheten i informationen och 

                                                
33 Patel R & Tebelius U, Grundboken i forskningsmetodik – kvalitativ och kvantitativ, Lund, Studentlitteratur, 1987, 
s.68
34 Ibid, 77ff
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tolkningarna. Rimligheten innebär en samstämmighet med verkligheten som kan 

mätas vid en tillämpning av tolkningen i andra situationer än den först undersökta.35

Det är svårt att uppskatta rimligheten av intervjuerna, men jag anser att varken jag 

eller respondenterna skulle vinna något på att inte vara ärliga och snedvrida

informationen. Jag tror att respondenterna under intervjuernas gång har återgivit 

svar som överrensstämmer med det uppfattade verkligheten.

2.3.3 Trovärdighet

Det är viktigt att kunna argumentera för trovärdigheten och den information som 

forskare har samlat in. Dessutom påverkar tolkningen av materialet trovärdigheten. 

Forskaren måste kunna visa att tolkningen inte bygger på föränderliga 

uppfattningar, förutfattade meningar eller lättillgängliga slutsatser.36 För att mina

empiriska data skulle vara så trovärdigt som möjligt har jag försökt att undvika 

ledande frågor och frågor som eventuellt skulle kunna påverka respondenternas 

svar. Jag har även skickat många av intervjuerna i förväg så att respondenterna 

kunde förbereda en mer precis och korrekt presentation. Jag ansåg detta vara viktigt 

för att respondenterna inte skulle känna någon press utan avslappnat kunna svara på 

frågor.

2.3.4 Samvetsgrannhet

Forsknings kvalitet påverkas till stor del av forskarens inställning till ärlighet och 

noggrannhet av insamlat material, som inte får förvrängas vid bearbetning. Ärlighet 

och noggrannhet är särskilt viktig vid tolkning av den insamlade informationen 

eftersom den kvalitativa forskningen kan innebära en känslosam påverkan som är 

viktig att reflektera över ur forskarens synvinkel.37 För att göra så samvetsgranna 

tolkningar som möjligt av den insamlade informationen har jag använt mig utav en 

bandspelare vid nästan alla intervjuer och även samtidigt antecknat. För att undvika 

eventuella missuppfattningar har jag skickat de bearbetade intervjuerna till samtliga 

respondenter så att de kunde kontrollera att allting stämde.

                                                
35 Ibid, s.78
36 Ibid, s.80
37 Ibid, s.81ff
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3. TEORI

Följande kapitel beskriver teorier som är relevanta med syftet av denna 

uppsats. Jag börjar med en förklaring av DNA samt hur man analyserar 

och använder den i kriminalundersökningar. Vidare tar jag upp vilket

DNA-register Sverige har idag samt säkerheten kring det. Detta är 

viktigt för att kunna förstå varför man vill införa ett DNA register och 

hur mycket DNA betyder för polisen och brottsutredningar som händer 

idag. Avslutningsvis sammanfattar jag teorikapitlet med min egen 

modell som knyter ihop ovannämnda teorier.

3.1 Vad är DNA?

Människans kropp består av miljontals celler, som alla innehåller DNA-molekyler. 

Dessa bestämmer en människans egenskaper och avgör hur en människa ser ut. 

DNA kan jämföras med fingeravtryck, eftersom

ingen människa har samma DNA-mönster som 

någon annan. DNA är, som fingeravtryck, unik 

för varje enskild person.38

DNA molekyler består av s.k. kromosomer,

färgade kroppar, som fungerar som 

”förvaringspaket” åt DNA molekyler. Varje cell 

består av 46 kromosomer. DNA molekyler 

innehåller s.k stegpinnar som forskare även kallar för ”double helix”. Varje 

                                                
38 Kurskompendium, Kriminalteknik – Faktahandbok för brottsplatsundersökare, kriminalpoliser, åklagare 
mfl., Statens Kriminaltekniska Laboratorium, 1999, Linköping, kap. 3.7, s. 1
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Figur 4. DNA, källa: 
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.
jsp?d=19274&a=291468
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stegpinne kännetecknar en bokstav i DNA molekylen. Det finns fyra bokstäver i 

DNA:s alfabet; A, C, T och G. Det som bokstäver i en DNA molekyl bildar är med 

andra ord gener. Det är generna som ser till att kroppen byggs upp och fungerar på 

ett visst sätt.39

DNA som används i samband med brottsutredningar är s.k. skräp – DNA. Skräp-

DNA ”innehåller inga några kända anlag såsom ögonfärg, musikalitet, hårfärg eller 

liknande.”40 ”Endast 0,5 nanogram d v s 0,000 000 000 5 gram DNA, krävs idag för 

att vi skall kunna göra en analys.”41

3.2 Hur analyseras DNA?

Resultatet av en DNA-analys är en DNA-profil som presenteras i sifferfrom.42

Nedan följer en beskrivning om hur man analyserar DNA för att få fram en DNA-

profil.

Att bestämma en DNA-profil är ett system i sig. Allt händer och specificeras steg 

för steg. En DNA - profil kan man utvinna ur en liten mängd saliv, blod, hårrötter, 

vävnad eller sperma.43 Som jag nämnde innan används s.k. skräp – DNA vid 

brottsutredningar, som innebär att det inte går att utläsa några personliga 

egenskaper som ögonfärg, hårfärg eller ansiktsform.44 Analysering av DNA har 

fem delmoment som man följer och genomför för att få fram DNA – profilen. 

Det första som man gör i denna process är att blanda DNA med vatten för att 

cellerna ska lossna från ett visst material. Därefter värms, provröret med cellerna, 

upp till att det nästan når kokpunkten, vilket gör att DNA-strängar kommer fram.

Efter att man har värmt cellerna i provröret, läggs dessa i PCR - maskinen. PCR är 

en förkortning av Polymerase Chain Reaction, och gör att DNA: s STR-områdena

(Short Tandem Repeats) masskopieras. STR är en miljondel av arvsmassan som 

varierar mycket mellan olika individer. Det är alltså STR - områden som är unika

                                                
39 RPS rapport 1994:2, DNA-register, RPS-FK Reprocentral, 1994, Stockholm, sid.27ff 
40 Ibid sid.29
41 http://www.polisen.se/inter/mediacache/1688/6544/15957/svensk_skl_broschyr.pdf, 2005-12-12
42 http://www.polisen.se/inter/mediacache/1688/2522/Sartryck_DNA_grafik.pdf, 2006-01-06
43 Kriminalteknik- Faktahandbok för brottsplatsundersökare, kriminalpoliser, åklagare m fl, 1999, kap. 3.7, sid. 1
44 DNA-register, 1994, sid.29
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för varje människa och det är dem som används för att man lättare ska kunna se och 

analysera DNA.45

Figur 5. STR (Short Tandem Repeats), källa: 
http://www.polisen.se/inter/mediacache/1688/2522/Sartryck_DNA_grafik.pdf

Kopieringen sker i tre steg. Det första steget i kopieringsprocessen innebär att

provrören värms upp till 94 graders värme, vilket gör att ”DNA- molekylen särar på 

sig och blir till två enkelsträngar.”46 Det andra steget är att provrören kyls ner till 59 

grader detta gör att ”primrarna”, sekvenser som hittar de olika STR-områdena och 

visar var i DNA:et kopieringen ska börja, fäster sig i början av STR-området. Det 

tredje och sista steget handlar om att provrören värms upp igen till 72 grader, vilket 

i sin tur medför att man får fram färdiga strängar.47

Efter att man har kopierat och tillverkat miljontals med kopior av DNA:s STR-

områden kan man nu separera och sortera STR-bitarna. Metoden som används för 

separering och sortering kallas för kapillärelektrofores. Det är ett system i sig som 

består av en detektor och rör som man kallar för kapillärer. 48

Detektorn och kapillärerna är en del av DNA – typbestämningsmaskinen. Provet 

med DNA: s STR – områden sätts i maskinens kapillär och låter detektorn läsa av 

STR – bitarna som sedan markeras vidare i ett elektroferogram. 49

Elektroferogrammet är ett system som ”visar längden på de olika STR – bitarna.”50

Det är här man får fram den färdiga DNA-profilen som man exempelvis sedan kan 

jämföra med en brottslings DNA – profil för att se om denne har någonting med ett 

visst brott att göra. DNA-profiler kommer i sifferform när de är färdiga. ”En DNA-

                                                
45 Ibid, kap. 3.7, sid. 2
46 http://www.polisen.se/inter/mediacache/1688/2522/Sartryck_DNA_grafik.pdf, 2005-11-15
47http://www.polisen.se/inter/mediacache/1688/2522/Sartryck_DNA_grafik.pdf, 2005-12-28
48 http://www.polisen.se/inter/mediacache/1688/2522/Sartryck_DNA_grafik.pdf, 2006-01-07
49 http://www.polisen.se/inter/mediacache/1688/2522/Sartryck_DNA_grafik.pdf, 2006-01-07
50 http://www.polisen.se/inter/mediacache/1688/2522/Sartryck_DNA_grafik.pdf, 2005-12-28
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analys behöver bara ta några dagar, men handläggningstiderna är i genomsnitt 5-6 

veckor.”51

3.3 Användning av DNA – profiler

En DNA-profil är typbestämningen av ett antal STR-områden vilka presenteras 

som en sifferkombination. Genetiskt fingeravtryck är ett annat ord för DNA-profil. 

DNA-profil används främst i polisiära ärenden där en DNA-profil kan binda en 

person till ett visst spår. 52

”DNA – profilering är idag rutin vid brottsutredningar. Forskarna kan ur de allra 

minsta prover på material som hår eller blod få fram vad som i realiteten är ett 

biologiskt identitetskort. ”53

Figur 6. DNA-profil, källa: 
http://www.polisen.se/inter/mediacache/1688/6544/15957/Arsberattelse_2004.pdf

                                                
51 http://www.fof.se/?id=01750c%7Cartikel, 2005-12-26
52 http://www.polisen.se/inter/mediacache/1688/2522/Sartryck_DNA_grafik.pdf, 2006-01-07
53 http://europa.eu.int/comm/research/leaflets/forensic/page_58_sv.html, 2005-10-29
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DNA-register
(Misstankeregister & 

Brottsregister)

             FORUM
FORensisk

Undersöknings - och 
Materialhanteringssystem

SKL, Linköping
CODIS, sökmotorn

RPS, Kiruna
Manuell utredning av 

uppkomna fel

3.4 DNA-register i Sverige

DNA-register introduceras 1999 i Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL). 

Syftet med DNA-registret är att underlätta utredning om brott.54

Det består av två delar, misstankeregister och brottsregister.55 I misstankeregistret

lagras DNA-profiler, som är resultatet av en DNA-analys, från misstänkta personer 

dvs. en person som misstänks för något grovt brott hamnar i ett misstankeregister. I 

brottsregistret däremot lagras DNA-profiler från personer ”som dömts till ett 

allvarligare brott på vilket det kan följa fängelse i mer än två år.” 56

För att DNA-profiler som finns i DNA-registret ska kunna jämföras med de spår

som hittats på brottsplatsen, finns även ett s.k. spårregister, där olika spår från 

brottsplatsen, bl.a. blod, saliv och sperma, DNA-analyseras och registreras i 

spårregistret. De spår som registreras i spårregistret kan inte kopplas till en viss 

person, men kan användas för jämförelse med DNA-profiler från DNA-registret vid 

ett senare skede.57 DNA-spårregister kallas även för FORUM, FORensisk 

Undersöknings - och Materialhanteringssystem. 58

Figur 7. Dagens DNA-register, källa: Egen figur

                                                
54 Kriminalunderrättelseregister DNA-register, 1996, s. 151
55 http://www.polisen.se/inter/mediacache/1698/3829/Lansmannen_1_03_uppslag.pdf, 2005-12-23
56 http://www.polisen.se/inter/mediacache/1698/3829/Lansmannen_1_03_uppslag.pdf, 2005-12-21
57 Genetiska fingeravtryck, 2004, sid. 106
58 http://www.idainfront.se/pdf/referenser/forum.pdf, 2005-12-23
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”Med hjälp av datoriserade DNA –register skulle polisen kunna utnyttja DNA-

tekniken redan på spaningsstadiet, dvs. innan misstankar har kunnat riktas mot en 

viss person. DNA-tekniken gör det möjligt för polisen att under en brottsutredning 

kunna med viss grad av säkerhet uttala sig om huruvida en misstänkt har befunnit 

sig på brottsplatsen eller ej.”59

Med hjälp av DNA-registret kan polisen få ett mycket snabbt besked om vem som 

har lämnat ett spår på brottsplatsen. 60 DNA-register är ett av de mest framgångsrika 

IT-verktygen som används för att bekämpa brott. Detta betyder att IT är en viktig 

del i polisens dagliga arbete.61 Registret är i själva verket ett informationssystem 

som används för insamling, bearbetning samt spridning av information62 om DNA-

profiler.

För att kunna jämföra DNA-profiler från de olika brottslingar med DNA som hittats 

på brottsplatsen använder sig polisen av CODIS. CODIS står för Combined DNA

Index System och är en databas som fungerar som en sökmotor, vilket arbetar mot 

spårregistret samt DNA-registret. Systemet arbetar med hjälp av 13 markörer 

(variabla platser i arvsmassan) som är utvecklade av FBI, den amerikanska federala 

polisen. Markörerna är valda på det sättet att de inte kan ge någon genetisk 

information om en person dvs. sjukdomar eller karaktärsdrag, utan DNA-profilen 

presenteras som en sifferremsa.63 Den

används av Statens Kriminaltekniska 

Laboratorium (SKL) för att registrera DNA-

profiler. CODIS används även i andra 

länder. Detta gör att flera länder kan 

jämföra DNA-profiler med varandra.64

CODIS används alltså för registrering av 

DNA-profil av spår hittade på brottsplatsen 

                                                
59 Kriminalunderrättelseregister, DNA register s.151
60 Kriminalunderrättelseregister, DNA register s.151
61 Juridik och IT, s.287
62 Juridik och IT, s.119
63 http://www.genteknik.se/pdf/konferensrapporter/05024_1.pdf, 2005-12-25
64 http://www.polisen.se/inter/mediacache/1698/3829/Lansmannen_1_03_uppslag.pdf, 2005-11-21

Figur 8. CODIS, källa: 
http://www.polisen.se/inter/media
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och för matchning av DNA-profiler som finns registrerade i brottsregister, 

misstankeregister och spårregister. År 2004 beräknades DNA-register innehålla ca 

2500 DNA-profiler.65

3.5 Säkerhet för datorsystem

Med säkerhet av ett register menas de mekanismer som finns för att skydda registret 

från avsiktliga och oavsiktliga hot.66 Säkerheten av ett system omfattar hårdvara, 

mjukvara, människor och data.67 Ett system kan ta skada om följande situation 

händer:68

 Stöld och bedrägeri 

 Förlust av sekretess 

 Förlust av den personliga integriteten

 Förlust av tillgänglighet

”Samtliga register omfattas av sekretess, i huvudsak enligt sekretesslagens 5:e 

kapitel om att förebygga och beivra brott, samt 7:e kapitlet till skydd för enskildas 

personliga förhållanden.”69

Den som lämnar ut sekretessbelagda uppgifter gör sig skyldig till brott. Uppgifter 

till journalister är dock undantagna. Enligt den så kallade meddelandefriheten som 

är instiftad i grundlagen får alla anställda i offentlig verksamhet lämna ut även de 

flesta sekretessbelagda uppgifter om de ska utgöra bakgrund till artiklar eller 

reportage.70

Hot är en situation, antigen avsiktlig eller oavsiktlig, som kan påverka ett system 

och få negativa konsekvenser.71 Det finns tre slags hot, extern-, intern- och fysiska

hot. De externa hoten förknippas ofta med Internet och virus som kan attackera en 

                                                
65 Genetiska fingeravtryck, 2004, sid.107
66 Thomas M. Connolly & Carolyn E. Begg, Database systems – A practical approach to design, 
implementation and management, 3:e upplagan, Pearson Education Limited, 2002, Edinburgh , s. 522
67 Ibid, s. 522
68 Ibid, s. 522
69 http://sydsvenskan.se/malmo/article90497.ece, 2005-12-25
70 http://sydsvenskan.se/malmo/article90497.ece, 2005-12-25
71 Database Systems , s. 523
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dator och system om datorn inte har något skydd. Vidare finns de interna hot, vilket 

ofta förknippas med nyfikna eller arga anställda. Det ska alltså ses till att användare 

skall ha de rättigheter som de måste ha. Till sist finns det fysiskt hot som innebär att 

man kan fysiskt röra vid datorutrustningen, dra eller flytta på kablar samt 

möjligtvist öppna möjlighet för paketsniffning.72

Figur 9. Sammanfattning av potentiella hot för ett datorsystem, källa: Database Systems, s.525

                                                
72 Anonymous, Maximum Security, 4: e upplagan, Sams Publishing, 2003, Indianapolis sid. 85
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Bilden ovan visar vilka potentiella hot som kan uppkomma för ett vanligt

datorsystem, som nödvändigtvist inte är DNA-register, utan detta gäller alla 

datorsystem. Det som kommer att tas upp i rapporten är behörigheten och 

obehörigheten till DNA-register samt beaktelse av personlig integritet i ett DNA-

register.

3.5.1 Behörighet och obehörighet

Det är väldigt viktigt att veta vem som är behörig respektive obehörig när det 

kommer till DNA-register. De som är behöriga till DNA-registret är Statens 

Kriminaltekniska Institut och Rikspolisstyrelsen. De har dock två olika 

behörighetsnivåer, en som gäller för SKL och en som gäller endast RPS. DNA –

registret regleras av polisdatalagen och det är SKL som för och sköter DNA-

registret, medan RPS är personuppgiftsansvarig.73

3.5.2 Personlig integritet 

I svensk lagstiftning finns inte någon riktig förklaring till vad begreppet personlig 

integritet egentligen betyder.74 Ett sätt att definiera personlig integritet är dock att 

beskriva vilka handlingar som kan vara kränkande för en persons integritet. Detta 

innebär att kränkningar av den personliga integriteten kan ses utifrån tre olika 

perspektiv dvs. ”intrång i en persons privata sfär i fysisk eller annan mening, 

insamlande av uppgifter om en persons privata förhållanden och offentliggörande 

eller annan användning av uppgifter om en persons privata förhållanden.”75

Ett DNA-register innehåller inte några känsliga personuppgifter. Registreringen i 

DNA-registret är avgränsad till uppgifter vilka ger information om den 

registrerades identitet. ”Uppgifter om den registrerades personliga egenskaper får 

inte registreras.”76

                                                
73 http://www.datainspektionen.se/pdf/direkt/00-4.pdf, 2005-12-25
74 DS 2005:2, Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra allvarlig brottslighet, Elanders Gotab AB, 2005, 
Stockholm, sid. 167
75 Ibid, sid.167
76 Genetiska fingeravtryck, 2004, s.76
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I RPS rapporten DNA-register från 1994 nämns det redan då att ”DNA-register bör 

utformas enligt i huvudsak samma regler som nu gäller beträffande 

fingeravtryck.”77 Detta innebär att ett DNA-register inte utgör något allvarligare hot 

mot den personliga integriteten än fingeravtrycksregistret.78 Statens 

Kriminaltekniska Institut, SKL, använder sig inte av sådana ”analysmetoder som 

kan ge känsliga upplysningar om några personliga egenskaper av integritetskänslig 

karaktär.”79

3.6 DNA-register i framtiden

”Ju fler personer som finns i registret, desto större är emellertid chansen att den 

som har avsatt ett visst spår skall påträffas.”80 Den här meningen finns i SOU 

(Statens Offentliga Utredningar) gällande DNA-register och kan tolkas på ett sätt, 

som är en utökning av dagens DNA-register.

3.6.1 Utökning av dagens DNA-register

I dagsläget befinner sig Sverige i ett beslutskede angående införandet av en 

utökning av dagens DNA-register. Utökningen innebär att polisen kan ta DNA-prov 

från alla som är anhållna i samband med misstanke för brott och från dem som är 

skäligen misstänkta för något brott på vilket fängelse kan följa samt från andra 

personer om det skulle behövas i samband med en viss brottsutredning där fängelse 

kan följa.81 I det nya utökade DNA-registret får man registrera ”personer som är 

misstänkta för eller dömda för brott på vilket fängelse kan följa eller för försök, 

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

belagd med straff”.82 De som är misstänkta för något brott och som till slut inte 

döms för brottet kommer att gallras bort ur registret.83 Det nya DNA-registret 

                                                
77 DNA-register, 1994, sid. 59
78 Ibid, 2994, sid.59
79 Kriminalunderrättelseregister DNA-register, 1996, s.141
80 Kriminalunderrättelseregister DNA-register, 1996, s.15
81 Genetiska fingeravtryck, 2004, s.76
82 Ibid, 2004, sid. 80
83 Ibid, 2004, sid. 81
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kommer att fungera ungefär som fingeravtrycksregistret.84 Skillnaden mellan 

dagens DNA-register och utökningen av dagens DNA-register är att även 

vardagsbrottslingar kommer att DNA-registreras. Med vardagsbrottslingar menas 

de brottslingar som inte begått något allvarligt brott som mord, men som istället 

begått villainbrott, rån, bilstöld osv. Mängdbrott är ett finare ord för vardagsbrott, 

men i rapporten används ordet vardagsbrott.

I samband med utökningen av dagens DNA-register kommer polisen att börja

använda sig av ett FTA-kit, provtagningssats för säkring av salivprov.85

FTA-kitet som också kallas för DNA-kit består av en provtagningspinne, 

provtagningsinstruktion, ett par engångshandskar, en plastpåse, ett returemballage 

samt ett FTA-kort. FTA-kortet är en pappersbit där själva provet avsätts. Syftet 

med det är att DNA-provet ska bevaras i gott skick när det når Statens 

Kriminaltekniska Laboratorium för en DNA-analys.86 Med hjälp av den nya DNA-

provtagningsmetoden kan en DNA-analys och handläggningstiden ta endast ett par 

dagar.87 FTA-kitet, personalkostnader samt kostnader för laboratoriematerial 

beräknas uppnå 10 – 15 miljoner kronor per år.88

Figur 10. FTA-kit och FTA-kort, källa: http://nordkrim.se , 2005-12-30

                                                
84 Ibid, 2004, sid.102
85 http://www.polisen.se/inter/nodeid=38356&pageversion=1.html, 2005-12-28
86 http://nordkrim.se/, 2005-12-27
87 http://www.polisen.se/inter/nodeid=5776&pageversion=1.html, 2006-01-02
88 Genetiska fingeravtryck, 2004, sid. 94
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3.7 PKU – register

PKU är en biobank som innehåller blodprover från alla spädbarn som är födda efter 

1975. Syftet med PKU register är att det ska användas endast vid medicinsk 

forskning och sjukvård.89

”2 § Förutom för vård och behandling och andra medicinska ändamål i en vårdgivares verksamhet 

får en biobank användas endast för ändamål som avser kvalitetssäkring, utbildning, forskning, 

klinisk prövning, utvecklingsarbete eller annan därmed jämförlig verksamhet.”90

En undersökning visar att den svenska befolkningen har stort förtroende för 

medicinsk forskning. Detta kan dock komma att förändras med tanke på att polisen 

använder PKU register gång på gång för att lösa brott och identifiera brottslingar. 

Därför är det till fördel för polisen att ett heltäckande DNA-register införs, vilket i 

sådana fall skulle vara ämnad för att hjälpa polisen i brottsutredningar. 

Det var genom PKU registret som polisen hittade Miajlovic, mannen som mördade 

utrikesminister Anna Lindh. Hela PKU-registret finns lagrad och förvaras på 

Huddinge Universitetssjukhus. PKU- register har även använts för identifiering av 

avlidna människor, även om lagen inte sa något om identifiering av de avlidna. 

Man har dock gjort undantag vid tsunamikatastrofen. 

Biobankslagen har dock utvecklats mer och när det gäller PKU-registrets ändamål 

kommer en ny lag att träda fram vilket innebär att PKU-register får användas för att 

identifiera avlidna.91

”Vid olyckor eller andra händelser, där ett stort antal människor har avlidit, får vävnadsprover i 

PKU-biobanken användas även för identifiering av avlidna. Sådan användning får ske endast på 

                                                
89 http://www.forskningsetikprovning.se/lag_297.htm, 2005-12-12
90 http://www.forskningsetikprovning.se/lag_297.htm, 2005-12-12
91 http://www.forskningsetikprovning.se/lag_297.htm, 2005-12-12
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begäran av Rikspolisstyrelsen eller Rättsmedicinalverket. Vid sådan användning krävs inget 

samtycke. Lag (2005:1). ”92

Är man rädd för att den personliga integriteten kommer att hotas, kan man begära 

en destruktion av egna blodprov genom att skriva ett brev där man uppger sitt eget 

namn och personnummer, moderns namn och personnummer, sjukhus man är född 

i och födelsedatum, samt adress dit man vill ha bekräftelsebrevet skickat till. Brevet 

med samtliga uppgifter skickas till Huddinge Universitetssjukhus.

Registret får endast innehålla följande uppgifter;93

 moderns namn, personnummer och hemort

 graviditetens längd

 barnets födelsedatum och kön samt vid flerbörd, ordningstal

 den enhet inom sjukvården som tagit provet

 diagnos

 uppgifter om behandling av diagnostiserade sjukdomar

 samtycke från barnets vårdnadshavare

                                                
92 http://www.forskningsetikprovning.se/lag_297.htm, 2005-12-12
93 http://www.forskningsetikprovning.se/lag_297.htm, 2005-12-12



40

3.8 Sammanfattning

Brottsutredningar           Medicinsk forskning

Figur 11. Sammanfattning av teorier, källa: Egen modell
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Utifrån teorierna, som har beskrivits tidigare i detta kapitel, har jag sammanfattat en 

egen modell som knyter ihop teorierna med varandra. Bilden ovan visar hur DNA-

misstankeregister, DNA-spårregister och DNA-brottsregister interagerar med 

varandra. Ett DNA-spårregister kan koppla ett visst spår som hittats på en 

brottsplats till en viss person som har DNA-registrerats i misstankeregister. Detta 

sker med hjälp av CODIS som är en databas och används för registrering, 

matchning och sökning av DNA-profiler. De DNA-profiler som registreras i DNA-

registret och spårregistret presenteras i sifferform. Lyckas polisen knyta ett visst

spår till en person som är misstänkt för ett allvarligt brott hamnar personen i DNA-

brottsregistret. Interaktionen mellan dessa tre register är väldigt viktig eftersom 

dessa register tillsammans utgör en helhet. För att man ska kunna implementera ett 

heltäckande IT-baserat DNA-register måste säkerheten beaktas vilket för nuvarande 

är ett slags hinder. Hinder beaktas utifrån tre olika aspekter, behöriga personer, 

obehöriga personer samt personlig integritet. För att kunna införa ett heltäckande 

IT-baserat DNA-register måste samtliga hinder åtgärdas. PKU-registret å andra 

sidan bör och ska inte användas i samband med brottsutredningar utan det är endast 

avsett för medicinsk forskning. 
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4. EMPIRI

Här presenteras den empiriska delen av arbetet där ett antal intervjuer 

görs och redovisas. Vidare redovisas också två ovetenskapliga 

opinionsundersökningar vilka är hämtade från Aftonbladets - och Dagens 

Nyheters hemsida.

4.1 DNA

DNA-register innehåller en tio-tvåsiffrig DNA-profil. 94 I samband med en 

brottsutredning kan inte DNA ge någon genetisk information utan det är vad man 

kallar ”nonsens” DNA eller skräp DNA, vilket innebär att den enda genetiska 

informationen som man kan få om en individ är dess kön. 95Därmed anses DNA-

register inte vara farlig för människan.96 DNA-beviset väger väldigt tungt i rätten 

och kan t o m vara avgörande för en brottsutredning.97

För att komma med i DNA-register ska man ha begått ett brott där man kan få mer 

än två års fängelse.98 Att ha tillgång till ett DNA-register medför stora möjligheter 

och fördelar. Möjligheten till DNA-register har varit mycket positivt för 

brottsutredningar, vilket innebär att man lättare löser brott. Med hjälp av dagens 

DNA-register har man haft stora framgångar i brottsutredningar.99

                                                
94 Intervju med Jan Olsson, 2005-12-01
95 Intervju med Jan Olsson, 2005-12-01
96 Intervju med Jan Olsson, 2005-12-01
97 Intervju med Christer Johansson, 2005-12-29
98 Intervju med Jan Olsson, 2005-12-01
99 Intervju med Håkan Fredriksson, 2005-11-07

INLEDNING METOD TEORI EMPIRI ANALYS SLUTSATS
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4.2 DNA-analys

I dagens läge görs upp till 5000 (personprover) DNA-analyser per år. Dessutom gör 

SKL ungefär 25 000 DNA-analyser från spår som hittas på brottsplatser.100

Efter årsskiftet, när den nya lagen om DNA-registret träder i kraft, kommer en 

DNA-analys att endast ta en dag. Detta beror på att verksamheten på biologienheten 

blir allt mer datoriserad och automatiserad. I samband med automatiseringen på 

SKL kommer DNA-analyser att kosta mindre i framtiden. En DNA-analys kostar 

idag ca 1200 kr.101

För att en DNA-analys ska kunna göras måste polisen kunna ta rätt mängd DNA 

från brottsplatsen eller från en misstänkt person. Man har nu tagit fram en produkt 

där man har en liten topps som man använder för att ta lite celler i saliven från 

munslemhinnorna. Toppsen med salivprovet trycker man sedan mot en fiberplatta 

på det papper som sänds in till Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL. På 

fiberplattan mäts det att man har rätt salivmängd, detta bestäms genom ph-värdet –

testplattan/fiberplattan byter färg. Detta gör att man omgående kan få reda på att 

man har rätt mängd av biologiskt material för att man sedan ska kunna göra en 

DNA-analys. Pappret med fiberplattan och toppsen kostar 70 kr.102

Andra kostnader som kommer fram är personalkostnader på biologienheten. Detta 

är ekonomiska kostnader. 103

                                                
100 Telefonintervju med Ann Jangblad, 2005-10-24
101 Telefonintervju med Ann Jangblad, 2005-10-24
102 Intervju med Jan Olsson, 2005-12-01
103 Intervju med Jan Olsson, 2005-12-01
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4.3 DNA-register i Sverige

Den nya DNA-register lagen träder i kraft i januari 2006.104 Syftet med utökningen 

är att få en bättre brottsuppklarning.105 Lagförslaget om utökning av DNA-registret 

innebär att man får den information man behöver för att kunna binda en brottsling 

till en viss brottsplats. Utökningen av DNA-registret kan man jämföra med 

fingeravtrycksregistret, där man får ta fingeravtryck på vem man vill så länge man 

kan få användning av det.106

I samband med den nya lagstiftningen kommer SKL att göra ungefär 30 000-50 000 

(personprover) DNA-analyser om året. Personer som döms till annan påföljd än 

böter hamnar i DNA-registret. SKL har dock inte kapacitet för att DNA-registrera 

alla sådana personer.107

Lagstiftningen om DNA säger att polisen får ta DNA av vem som helst när de 

behöver det, men polisen får endast registrera och använda sig av DNA-profiler 

från dem som är anhållna och häktade.108

Utökningen av DNA-registret anses vara ett steg i rätt riktning.109 Det kommer att 

bli ett bra hjälpmedel för att klara upp brott, så som vardagsbrott och man tror sig 

kunna lösa fler brott. 110 DNA-registret kommer att öka markant i början men sedan 

kommer det att avta.111

En fråga i samband med utökningen av DNA-register är om brottslingar kommer 

att förändra sina brottsmönster. Idag kan man hitta spår som kan DNA-analyseras, 

men det kan förändras genom att brottslingar blir mer försiktiga. Innan kunde man 

t ex hitta fingeravtryck. Idag har brottslingar handskar på sig för att inte lämna 

fingeravtryck efter sig. Innan man införde övervakningskameror hade inga 

                                                
104 Intervju med Jan Olsson, 2005-12-01
105 Intervju med Håkan Fredriksson, 2005-11-07
106 Intervju med Jan Olsson, 2005-12-01
107 Telefonintervju med Ann Jangblad, 2005-10-24
108 Intervju med Jan Olsson, 2005-12-01
109 Telefonintervju med Jan Kornfors, 2005-10-25
110 Intervju med Håkan Fredriksson, 2005-11-07
111 Intervju med Jan Olsson, 2005-12-01
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brottslingar maskering när de t ex gjorde inbrott. Nu är många brottslingar 

maskerade när de begår brott. Det betyder att det sker en utveckling även inom de 

kriminella kretsarna.112

Enligt en ovetenskaplig undersökning som är gjord av tidningen Dagens Nyheter 

visar det sig att majoriteten, 84 %, av dem som medverkade i undersökningen har 

röstat för att man borde registrera alla brottslingar oavsett om det gäller 

vardagsbrott eller grova brott som t ex mord. 14 % har svarat att man inte borde 

DNA-registrera alla brottslingar. De resterande 2 % har svarat att de inte vet Totalt 

var det 7308 personer som röstade.113

4.4 Heltäckande IT-baserat DNA-register

Att utveckla dagens DNA-register till ett heltäckande IT-baserat DNA-register 

skulle kosta 20-30 miljoner totalt, dagens DNA-register inräknat. Ida Infront har 

resurser till att utveckla ett sådant informationssystem som heltäckande IT-baserat 

DNA-register då de anser att tekniskt sett skulle det inte krävas allt för mycket för 

att utveckla, utan att det till största del är de juridiska aspekter som spelar roll.114

Ur en juridisk synpunkt är det en lång procedur innan man kommer fram till ett 

ställningstagande för eller mot. Att införa ett heltäckande DNA-register skulle 

kräva en omfattande lagstiftning. Det är dock tveksamt om man skulle kunna nå en 

politisk lösning med ett heltäckande DNA-register, för det skulle kunna innebära att 

man tvingas att även göra lagändringar p.g.a. integritetssynpunkt. Frågan är om det 

finns en politisk vilja att införa ett heltäckande IT-baserat DNA-register med tanke 

på hur det påverkar den personliga integriteten. Politiker har en uppgift att tolka 

befolkningens vilja, därför skulle det vara svårt att i Sverige få igenom en 

lagstiftning om ett heltäckande DNA-register.115

                                                
112 Intervju med Håkan Fredriksson, 2005-11-07
113 DN, ovetenskaplig undersökning, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=374078, 2005-11-10
114 Telefonintervju med datatekniker från Ida Infront, 2005-10-24
115 Intervju med Håkan Fredriksson, 2005-11-07
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Ett annat motargument för införelsen av ett heltäckande DNA-register är att en 

sådan lagstiftning skulle omfatta endast svenska medborgare, men det finns en hel 

del internationell brottslighet. Alltså, ska detta få ett riktigt genomslag krävs det att 

även andra länder inför ett heltäckande IT-baserat DNA-register och inte bara 

Sverige. Anledningen till det är att mycket av den grova brottsligheten har en 

internationell anknytning.116

Ur det polisiära perspektivet anses ett heltäckande DNA-register vara positivt.117

Ett heltäckande IT-baserat DNA-register skulle kunna lösa många brott och därmed 

kunna få acceptans hos befolkningen också. Idag har man de tekniska 

möjligheterna till att utveckla vad som helst, det gäller bara att anpassa sig efter 

det.118

Jan Olsson anser att rationellt låter idén om ett heltäckande DNA-register bra, men

det är ganska onödigt att samla biologisk material för hela svenska befolkningen.119

Ann Jangblad å andra sidan menar att det lönar sig inte att införa hela svenska 

befolkningen i DNA-registret eftersom alla inte är brottslingar. Hon anser att det är 

slöseri med resurser och skattepengar då ett register bör skötas och kräver 

jättemycket resurser. Det skulle ta flera år att DNA-registera hela befolkningen och 

Statens Kriminaltekniska Laboratorium skulle behöva bygga nya labb.120

Även Jan Kornfors anser att ett heltäckande DNA-register inte bör införas 

överhuvudtaget, eftersom alla inte är kriminella och att det inte skulle hjälpa till att 

ha 9 miljoner människor registrerade i ett DNA-register. Anledningen till 

motargumentet handlar om att den personliga integriteten sätts på spel och att det 

bara är den delen av den kriminella befolkningen som ska DNA-registreras, man 

behöver inga andra människor. Varför skulle man vara tvungen att DNA-registreras 

                                                
116 Intervju med Håkan Fredriksson, 2005-11-07
117 Intervju med Håkan Fredriksson, 2005-11-07
118 Intervju med Mats Bergström, 2005-11-29
119 Intervju med Jan Olsson, 2005-12-01
120 Telefonintervju med Ann Jangblad, 2005-10-24
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om man inte är brottsling och om polisen inte har någon användning av de 

personers DNA-profil om de inte har begått något brott?121

Tittar man på annan forskning som handlar om hur många som egentligen är 

brottslingar, i t ex Västergötland finns en liten grupp brottslingar på ca 150 

personer, vilket medför en fråga om det är en bra idé att DNA-registrera hela 

svenska befolkningen bara för att komma åt dessa 150 personer. Nackdelen med ett 

heltäckande DNA-register är att man kränker personlig integritet i onödan.122

Men skulle man ändå bestämma sig för att införa ett heltäckande DNA-register så 

får man registreras redan vid födseln. Införandet av ett heltäckande DNA-register 

skulle också innebära att hela svenska befolkningen skulle gå med på att DNA-

registreras. Frågan är vad man skulle kunna göra med dem som skulle vägra att 

DNA-registreras? Det är ett stort ingrepp att införa ett heltäckande DNA-register 

och att med tvång DNA-registrera befolkningen. Att man skulle kunna lyckas med

detta är därför väldigt tveksamt.123

Politiskt sett skulle ett heltäckande DNA-register kunna få acceptans, på samma 

sätt som övervakningskameror fick acceptans.124 Men detta kan vara en process 

som kommer att mogna med tiden så att det blir aktuellt en dag i framtiden.125

Aftonbladets läsare fick svara på frågan om alla svenskar borde ingå i polisens 

DNA-register. Totalt har 65710 personer röstat hittills, majoriteten dvs. 68,5 % har 

röstat att man borde registrera samtliga svenskar, 27,8 % röstade för att det inte är 

en bra idé att registrera hela befolkningen och 3,7 % vet inte.126

                                                
121 Telefonintervju med Jan Kornfors, 2005-10-24
122 Intervju med Jan Olsson, 2005-12-01
123 Intervju med Håkan Fredriksson, 2005-11-07
124 Intervju med Jan Olsson, 2005-12-01
125 Intervju med Håkan Fredriksson, 2005-11-07
126Aftonbladet, Ovetenskaplig undersökning, 
http://www.aftonbladet.se/vss/special/storfragan/visa/0,1937,14170,00.html?resultatvisn=nytt, 2005-11-11
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4.5 Säkerhet för ett DNA-register

Om man ska ha ett heltäckande DNA-register måste det vara strikt reglerat.127

Tekniskt sett går det att utveckla ett så pass säkert och starkt system där man kan 

registrera hela den svenska befolkningen.128 En kärnfråga när det gäller införelse av 

ett heltäckande DNA-register är vilka som skulle ha tillgång till ett heltäckande 

DNA-register. En högre brottsuppklarning får inte ha vilket pris som helst.129

Det finns självklart både för och nackdelar med ett heltäckande DNA-register, en 

av nackdelarna är den personliga integriteten som måste beaktas. En annan är att 

det heltäckande DNA-registret skulle säkert framföra en viss befolkningsgrupp som 

utmärker sig för att vara kriminella. Detta kan väcka debatt och konflikter bland 

den svenska befolkningen.130

4.5.1 Obehöriga och behöriga

Det är biologienheten i Statens Kriminaltekniska Laboratorium som för in DNA-

profiler i DNA-register. SKL har behörighet att lägga in DNA-profiler, men det är 

Rikspolisstyrelsen som äger registret och kan ta del av uppgifterna som finns i det. 

Lokal polis är dock inte behörig till själva registret, men de kan ställa frågor om det 

gäller en viss brottsutredning. Vanliga personer har rätt att få veta om de finns med 

i DNA-registret eller inte.131

4.5.2 Personlig integritet

DNA-register, som det är utformat, innehåller genetisk information men registret 

kan inte användas för annat ändamål är att identifiera individer. Någon information 

om individen i form av risk för sjukdomar, beteenden och annat kan inte utläsas 

                                                
127 Intervju med Håkan Fredriksson , 2005-11-07
128 Telefonintervju med datatekniker från Ida Infront, 2005-10-24
129 Intervju med Håkan Fredriksson, 2005-11-07
130 Intervju med Mats Bergström, 2005-11-29
131 Telefonintervju med Ann Jangblad, 2005-10-24
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utöver individens kön. Registerinformationen grundar sig på den delen av DNA-

strängen som man kallar ”nonsens” DNA eller skräp DNA.132

4.6 Fingeravtrycksregister

När man införde det första fingeravtrycksregistret i världen 1901 i England så hade 

man samma debatt som man har idag med DNA-registret. Man trodde att man 

skulle kunna spåra sjukdomar och annat i fingeravtrycksregistret. Lagstiftningen om 

fingeravtrycksregistret grundar sig på reglerna i Rättegångsbalken vilket innebär att 

polisen har rätt att ta foto och fingeravtryck i rättegångsbalken på folk som är 

misstänkta för brott. Reglerna i Rättegångsbalken är kombinerade med en 

förordning säger att polisen skall registrera häktade men även anhållna som inte kan 

identifieras med säkerhet och som är misstänkta för något brott. Sedan går 

regelverket vidare och säger att polisen får ta uppgifter på anhållna som vi tror kan 

ha begått ett visst brott även om polisen vet vem de är. Man går även vidare ännu 

ett steg och säger att man får ta uppgifter även på dem som inte är anhållna men 

som misstänks för ett visst brott. Den här lagstiftningen slutar med anvisningar som 

säger att polisen även får ta fingeravtrycksregistret på alla andra som kan ha 

anknytning till ett brott även om de inte misstänks för något brott. Det sistnämnda 

för att inte polisen i sin spårbas ska behöva lägga in fingeravtrycksspår från 

målsägande och andra personer som varit behöriga att vistas på en brottsplats.133

4.7 PKU-register

I jämförelse med DNA-register som innehåller en tvåsiffrig DNA-profil är PKU-

register en biobank som innehåller blodprov. Därmed kan DNA-register inte 

jämföras med biobanker och genbanker. 134 Dessa biobanker ska vara skyddade.135

PKU-registret som egentligen används enbart för medicinsk forskning skulle inte 

behöva användas av polisen vid brottsutredningar så som man gjorde när man 

                                                
132 Telefonintervju med Jan Kornfors, 2005-10-25
133 Intervju med Jan Olsson, 2005-12-01
134 Intervju med Jan Olsson, 2005-12-01
135 Intervju med Jan Olsson, 2005-12-01
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skulle identifiera Mihajlo Mihajlovic som dömdes för mordet på utrikesminister 

Anna Lindh.136 Införelsen av ett heltäckande IT-baserat DNA-register anses vara en 

fördel för att kunna identifiera brottslingar utan att behöva använda sig av PKU-

registret och bryta mot lagar och bestämmelser.137

När det gäller naturkatastrofer som t ex Tsunamikatastrofen och identifieringen av 

de döda finns en undantagslag som tillåter användning av PKU - registret vid 

identifieringen av personer som omkom. Det är en vettig idé när det gäller svåra 

krissituationer, men att DNA-registrera hela befolkningen anses vara en ren slöseri 

av pengar.138

De intervjuade har delade meningar angående användandet av PKU-registret vid 

annat än medicinsk forskning.

Mats Bergström menar att det inte är fel av polisen och Huddinge

Universitetssjukhus som har givit ut DNA-prov från Mihajlo Mihajlovic och det 

inte heller är fel att man använder det i samband med stora naturkatastrofer, så som 

tsunamikatastrofen för att identifiera omkomna.139. Christer Johansson menar å 

andra sidan att PKU-registret har använts i brottsutredningar även om man inte 

borde ha gjort det.140

4.8 DNA-register i andra länder

4.8.1 England

England är ett av de ledande länderna inom IT utvecklingen av DNA-registret. År 

1995 infördes ett DNA register i England. Syftet med DNA-registret var att endast 

personer som begått grov brottslighet skulle registreras. År 2001 ändrades lagen 

vilket innebar att ”alla som en gång åtalats för ett brott ska registreras”141, även om 

                                                
136 Intervju med Mats Bergström, 2005-11-29
137 Intervju med Mats Bergström, 2005-11-29
138 Telefonintervju med Ann Jangblad, 2005-10-24
139 Intervju med Mats Bergström, 2005-11-29
140 Christer Johansson, 2005-12-29
141 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=5978a=422501, 2006-01-02
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det senare visar sig att den åtalade är oskyldig. År 2004 kom ännu en lagändring 

som innebar att polisen skulle registrera alla som grips för ett brott. Idag innehåller 

DNA-registret ungefär 2,5 miljoner människors DNA-profiler.142

Med hjälp av DNA-register i England avklaras många vardagsbrott som t ex inbrott 

och bilstölder. I England avklaras 5 gånger fler bilstölder än i Sverige.143 Vilket 

innebär att polisen antigen hittar fingeravtryck eller DNA i ca hälften av alla bilar 

som återfinns. Detta betyder att brottslingen kan identifieras antigen via DNA-

registret eller fingeravtrycksregistret.144

Michael Fickling som är ansvarig för den kriminaltekniska vetenskapen vid polisen 

i västra Yorkshire berättar för tidningen Dagens Nyheter (i artikeln DNA - en nyckel 

till att klara upp bilstölder) att det t ex har hänt ”att en person har fått lämna DNA 

efter att ha snattat whiskey, men sedan åkt fast för mord.”145

För att få alla DNA-prover, från olika brottsplatser analyserade i tid, använder sig 

det engelska kriminaltekniska laboratoriet av ett helautomatiserat system som kan 

utföra upp till 40 000 DNA-analyser/månad. Den analyserade DNA – profilen körs 

sedan mot det nationella DNA – registret. DNA – registret i England kallas för The 

National DNA Database (NDNAD) där alla DNA – profiler finns lagrade. Tittar 

man på FSS:s (Forensic Science Service) årsrapport 2004/2005 kan man direkt se 

att IT-utvecklingen inom DNA registreringen medfört mycket goda resultat.146

”The effectiveness of the Database is now such that, when a new DNA profile from 

scene of crime is loaded for comparison, there is a 45% chance of a match with an 

individual personal profile already held on the Database.”147

England har inga som helst planer på att införa ett heltäckande IT-baserat DNA –

register, utan syftet med DNA-registret i England är och ska förbli att registrera 

hela den aktiva kriminella delen av befolkningen. DNA – profil från en viss person 

                                                
142 http://www.forensic.gov.uk/forensic_t/inside/about/docs/NDNAD_AR_3_4.pdf, 2006-01-10
143 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=422501, 2006-01-02
144 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=5978a=422501, 2006-01-02
145 www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=5978a=422501, 2006-02-02
146 http://www.forensic.gov.uk/forensic_t/inside/about/docs/NDNAD_AR_3_4.pdf, 2006-01-10
147 http://www.forensic.gov.uk/forensic_t/inside/about/docs/NDNAD_AR_3_4.pdf, 2005-11-09
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kommer att lagras till dess att personen i fråga är död. Förutom personens DNA-

profil är det också namn, födelsedatum, kön och etnisk bakgrund som finns lagrade 

i NDNAD.148

England har däremot en annan lagstiftning, vilken i vissa fall kanske har nått över 

gränsen. I England har man i höst även sökt fram sin första brottsling på 

familjeanknuten DNA-analys, vilket innebär att man genom att söka på registrerade 

individers DNA-profiler lyckats spåra och identifiera en sexualbrottsling genom de 

närmast anhöriga, vilka tidigare registrerats.149

Polisen i England arbetar nu mycket med ”cold cases” som innebär att man genom 

DNA-registren försöker lösa mycket grova ouppklarade brott som är flera år gamla. 

England var först i världen med att införa DNA-register och har nu över 3,3 

miljoner registeruppgifter.150

4.8.2 USA

USA: s nationella DNA-register, National DNA Index System (NDIS), grundades 

år 1998. NDIS består av databasen CODIS som gör det möjligt för federala, stat-

och lokala kriminaltekniska laboratorier att utbyta och jämföra DNA-profiler 

elektroniskt och därmed länka de olika brotten till varandra och självklart länka de 

skyldiga till brotten. CODIS har alltså en hierarkisk struktur och National DNA 

Index System ligger på den högsta nivån i hierarkin. DNA-profiler registreras på 

lokal nivå LDIS, Local DNA Index System, 

för att sedan flöda till den nationella nivån 

SDIS, State DNA Index System. SDIS gör 

det möjligt för USA:s olika stater att utbyta 

information om DNA-profiler. The National 

DNA Index System (NDIS) sköts av FBI. 

Figur 12. CODIS arkitektur, källa: http://www.fbi.gov/hq/lab/codis/broch ur e.pdf

                                                
148 http://www.forensic.gov.uk/forensic_t/inside/about/docs/NDNAD_AR_3_4.pdf, 2006-01-11
149 Intervju med Mats Bergström, 2005-11-29
150 Intervju med Jan Olsson, 2005-12-01
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CODIS består egentligen av två register: s.k. The Forensic Index som är ett 

rättsregister och består av spår hittade på brottsplatsen. Det andra registret kallas 

The Offender Index som motsvarar brottsregistret i Sverige. I detta register lagras 

DNA-profiler från individer som förklarats skyldiga till sexualbrott och andra 

våldförande brott. Många stater börjar med att registrera alla brottslingar oavsett 

vilket brott de begår. USA: s DNA-register är dock till för att först och främst 

DNA-registrera alla de som dömts för våldtäkt och andra sexuella förbrytelser och 

brott. År 2003 bestod DNA-register av 1,7 miljoner DNA-profiler. 

“When the study was done last year, 31 states took DNA from all felons, while 19 

took samples only from those convicted of violent criminals.”151 FBI hoppas på att

alla 50 stater ska börja registrera alla brottslingar i sina SDIS oavsett vilka brott 

dessa brottslingar begår. 

Databasen innehåller bara information som är nödvändig för att genomföra träffar 

och jämförelser mellan DNA-profiler som hittas på brottsplatsen och DNA-profiler 

från de brottslingar som finns registrerade i databasen i hopp om att hitta den 

skyldige.

”Profiles stored in CODIS contain a specimen identifier, the sponsoring laboratory's 

identifier, the initials (or name) of DNA personnel associated with the analysis, and 

the actual DNA characteristics. CODIS does not store criminal history information, 

case-related information, social security numbers or dates-of-birth. Matches made 

among profiles in the Forensic Index can link crime scenes together; possibly 

identifying serial offenders. Based on a match, police can coordinate separate 

investigations, and share leads developed independently. Matches made between 

the Forensic and Convicted Offender indexes ultimately provide investigators with 

the identity of the suspect(s).”152

                                                
151 http://www.usatoday.com/news/nation/2004-04-01-dna-usat_x.htm, 2005-11-11
152 http://www.promega.com/geneticidproc/ussymp6proc/niezgod.htm#concept, 2005-11-11
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5. ANALYS OCH DISKUSSION

I kommande avsnitt relaterar jag min teorigrund med det empirisk 

insamlade materialet.

5.1 DNA

Enligt teorin får man fram en DNA-profil genom en väldigt liten mängd saliv, blod, 

hårstrån eller liknande. DNA-profil presenteras som en sifferkombination och ger 

ingen genetisk information om en individ. Jan Olsson bekräftar detta och menar att i 

samband med en brottsutredning anses DNA-vara s.k. skräp eller nonsens DNA 

som endast ger information om en individs kön. Därmed kan jag konstatera att ett 

DNA-register inte är farlig för människan då den egentligen inte alls ger ut mycket 

information alls om en individ. DNA-beviset väger dock väldigt tungt i rätten och 

kan t o m vara avgörande för en brottsutredning.

5.2 DNA-analys 

Teorin säger att en DNA-analys tar några dagar och att handläggningstid är i 

genomsnitt fem till sex veckor. Ann Jangblad säger dock att en DNA-analys 

kommer, i samband med den nya lagändringen, att ta endast en dag exklusive 

handläggningstiden. SKL räknar med att utföra 30 000 – 50 000 DNA-analyser om 

året. Detta innebär att om ett heltäckande IT-baserat DNA-register skulle införas 

skulle det ta 300 år för att DNA-registera hela befolkningen. 

Det engelska kriminaltekniska laboratoriet använder sig av ett helautomatiserat 

system vilket gör att de klarar av att utföra upp till 40 000 DNA-analyser/månad. 

Detta betyder att det är 16 gånger fler DNA analyser än i Sverige där det går att 

INLEDNING METOD TEORI EMPIRI ANALYS SLUTSATS
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utföra upp till 2500 DNA analyser/månad. Om Sverige däremot skulle göra som i 

England och använda sig av ett helautomatiserat system som kan utföra 40 000 

DNA-analyser/månad skulle det ta ca 20 år att DNA-registrera hela den svenska 

befolkningen. ´Detta innebär att ett heltäckande IT-baserat DNA-register kan även 

vara praktiskt möjlig om man använder sig av rätt teknik. 

Frågan här är om man skulle kunna klara detta ekonomiskt sett. I samband med 

utökningen av dagens DNA-register kommer polisen att börja använda sig av ett 

FTA-kit, provtagningssats för säkring av salivprov. Syftet med det är att DNA-

provet ska bevaras i gott skick när det når Statens Kriminaltekniska Laboratorium 

för en DNA-analys. Med hjälp av den nya DNA-provtagningsmetoden kan en 

DNA-analys och handläggningstiden ta endast ett par dagar. FTA-kitet, 

personalkostnader samt kostnader för laboratoriematerial beräknas nå upp till 10 –

15 miljoner kronor per år. Detta har bekräftats av Jan Olsson som också säger att 

man har tagit fram en produkt där man har en liten topps som man använder för att 

ta lite celler i saliven från munslämhinnorna på insidan av kinderna. Toppsen med 

salivprovet trycker man sedan mot en fiberplatta på det papper som sänds in till 

Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL. Att man har rätt salivmängd mäts på 

fiberplattan genom ph-värdet – testplattan/fiberplattan byter färg. Detta gör att man 

omgående kan få reda på att man har rätt mängd av biologiskt material för att man 

sedan ska kunna göra en DNA-analys. Pappret med fiberplattan och toppsen kostar 

70 kr.

Vidare handlar det om en kostnad för att överhuvudtaget få fram en DNA-profil. En 

DNA-analys kostar nämligen 1200 kr per person och efter att ha räknat på hela 

svenska befolkningen har jag kommit fram till att det skulle kosta 10 854 000 000

kr (1200*9 045 000) för att utföra DNA-analys på hela svenska befolkningen. 

Därmed kan jag konstatera att det skulle vara väldigt dyrt att DNA-registrera hela 

den svenska befolkningen.

Hur skulle Sverige klara av att bekosta lite mer än 9 miljoner DNA-analyser som 

skulle utföras om man skulle införa ett heltäckande DNA-register? Man skulle 

behöva pengar för DNA-kitet eller FTA-kitet som det också kallas, där man räknar 

med en kostand på upp till 10-15 miljoner kronor i samband med den nya 
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lagstiftningen. Vill man dessutom hinna med att DNA-analysera hela befolkningen 

måste kostnaden för lokal, personal och andra diverse kostnader, som kan krävas 

för att hela befolkningen ska kunna DNA-analyseras, beräknas.

5.3 DNA-register i Sverige

I dagens DNA-register registreras endast brottslingar och misstänkta personer för 

ett allvarligt brott som t ex mord, dråp eller liknande, dvs. alla brott som kan leda 

till fängelse i två år eller mer måste DNA-registreras. Det kommer dock att ske en 

lagändring angående DNA-registreringen. Lagändringen sker den 1 januari 2006 

och innebär att alla polisen kan ta DNA – prov från alla som är anhållna i samband 

med misstanke för brott och från dem som är skäligen misstänkta för något brott på 

vilket fängelse kan följa. Polisen kan även ta DNA-prov från andra personer om det 

skulle behövas i samband med en viss brottsutredning där fängelse kan följa. Detta 

bekräftas även utav Jan Olsson, Jan och Håkan Fredriksson som menar att den nya 

lagstiftningen om DNA säger att polisen får ta DNA av vem som helst när de 

behöver det, men polisen får endast registrera och använda sig av dem som är 

anhållna och häktade. Jag anser att utökningen av dagens DNA-register kommer att 

underlätta brottsutredningar och att chanserna för att lösa ett brott kommer att öka. 

En ovetenskaplig undersökning har även visat att majoriteten av rösterna har svarat 

att alla brottslingar, oavsett om det gäller vardagsbrott eller grova brott, borde 

DNA-registreras i DNA-registret Man menar att ett DNA-register kan jämföras med 

fingeravtrycksregister. Syftet med de båda register är detsamma dvs. att underlätta 

brottsutredningar. Registren används på samma sätt vilket innebär att spår hittade 

på brottsplatsen kan jämföras med informationen som redan finns i registret och 

därmed identifiera personen som kan ha begått ett visst brott.

När man införde det första fingeravtrycksregistret i världen 1901 i England så hade 

man samma debatt som man har idag med DNA-registret. Man trodde att man 

skulle kunna spåra sjukdomar och annat i fingeravtrycksregistret. Lagstiftningen om 

fingeravtrycksregistret grundar sig på reglerna i Rättegångsbalken vilket innebär att 

polisen har rätt att ta foto och fingeravtryck i rättegångsbalken på folk som är 
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misstänkta för brott. Reglerna i Rättegångsbalken är kombinerade med en 

förordning säger att polisen skall registrera häktade men även anhållna som inte kan 

identifieras med säkerhet och som är misstänkta för något brott. Sedan går 

regelverket vidare och säger att polisen får ta uppgift på anhållna som vi tror kan ha 

begått ett visst brott även om polisen vet vem de är. Man går även vidare ännu ett 

steg och säger att man får ta uppgifter även på dem som inte är anhållna men som 

misstänks för ett visst brott. Den här lagstiftningen slutar med anvisningar som 

säger att polisen även får ta fingeravtrycksregistret på alla andra som kan ha 

anknytning till ett brott även om de inte misstänks för något brott. Det sistnämnda 

för att inte polisen i sin spårbas ska behöva lägga in fingeravtrycksspår från 

målsägande och andra personer som varit behöriga att vistas på en brottsplats.

Detta gäller även lagändringen om DNA-register i Sverige som säger att polisen 

kan ta DNA-prov från alla som är anhållna i samband med misstanke för brott och 

från dem som är skäligen misstänkta för något brott på vilket fängelse kan följa 

samt från andra personer om det skulle behövas i samband med en viss 

brottsutredning där fängelse kan följa. I den nya utökade DNA-registret får man 

registrera ”personer som är misstänkta för eller dömda för brott på vilket fängelse 

kan följa eller för försök, förberedelse, stämpling anstiftan eller medhjälp till sådant 

brott om gärningen är belagd med straff”. De som är misstänkta för något brott och 

som till slut inte döms för brottet kommer att gallras bort ur registret. Jag anser att 

detta är ett steg i rätt riktning som eventuellt kan leda till ett heltäckande IT-baserat 

DNA-register. 

5.4 Heltäckande IT-baserat DNA-register

Ur ekonomisk aspekt spelar en stor roll att införa ett heltäckande IT-baserat DNA-

register. Ida Infront säger att det kan röra sig om en kostnad på 20 – 30 miljoner 

kronor för hela registret, dagens register inräknat, som också har utvecklats av 

företaget Ida Infront för ett antal år sedan. Tekniskt sett är det inte mycket som ska 

göras för att dagens DNA-register ska vidareutvecklas till ett heltäckande IT-baserat 

DNA-register. Datatekniker från Ida Infront säger att de har resurser till att utveckla 

ett heltäckande IT-baserat DNA-register, men det är dock de juridiska aspekterna 
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som spelar roll. Först och främst är det en lång procedur som måste göras innan 

man kan komma fram till ett ställningstagande för eller emot. Det skulle även kräva 

en omfattande lagändring ur bl.a. integritetssynpunkt

Det andra problemet är att om ett heltäckande IT-baserat DNA-register ska få ett 

genombrott borde även andra länder tillämpa det. Detta med anledning av att 

dagens läge med Europas öppna gränser tillåter även internationella brottslingar att 

komma till Sverige och begå brott. Därför anser jag att alla länder i Europa borde ha 

ett och samma system där de kan jämföra DNA-profiler med varandra. Detta skulle 

vara ett sätt att minska den internationella brottsligheten. Idag används CODIS inte 

bara i Sverige utan även i andra länder, detta anser jag vara ett sätt på hur man kan 

tillämpa ett heltäckande IT-baserat DNA-register. Det här är en lösning som har 

visat sig fungera i USA där man också använder sig av CODIS. I USA har CODIS 

en hierarkisk struktur som tillåter registrering av DNA-profiler på nationell-, statlig-

, och lokal nivå. Detta gör det möjligt för USA:s olika stater att utbyta information 

om DNA-profiler. Därmed kan jag konstatera att ett sådan system skulle kunna 

fungera även om man hade ett heltäckande IT-baserat DNA register.

Enlig teorin används DNA-profiler för kriminalundersökningar. Ur det polisiära 

perspektivet skulle ett heltäckande IT-baserat DNA-register kunna hjälpa till att 

lösa många brott. Jan Olsson, Ann Jangblad, och Jan Kornfors anser att det är 

onödigt att samla in DNA-profiler från hela svenska befolkningen, då alla 

människor inte är brottslingar. Vidare anser de att detta är slöseri med resurser och 

skattepengar, då ett register som sådan kräver mycket skötsel. 

Själv anser jag att ett heltäckande IT-baserat DNA-register skulle vara positivt för 

kriminalundersökningar och vid stora naturkatastrofer för identifieringar av de 

omkomna. Det skulle resultera i att man omgående skulle kunna hitta den skyldiga 

personen för ett visst brott.
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5.5 Säkerhet för ett heltäckande IT-baserat DNA-register

Enligt teorin innehåller DNA-register inte några känsliga personuppgifter. 

Dessutom är det som registreras i ett DNA-register endast en sifferkombination 

(DNA-profil), som används för att matcha DNA-profiler från DNA-register, med 

dem som finns i spårregistret. För att ett heltäckande IT-baserat DNA-register 

skulle kunna införas anser jag att säkerheten är en kärnfråga som ska beaktas. Det är 

personlig integritet och behörigheten till själva registret som spelar stor roll och 

som enligt teorin kan utgöra hot mot ett datorsystem.

Enligt teorin kan personlig integritet ses utifrån tre olika perspektiv, intrång i en 

persons privata sfär i fysisk eller annan mening, vidare kan det handla om 

insamlande av uppgifter om en persons privata förhållanden och offentliggöranden 

samt annan användning av uppgifter om en persons privata förhållanden. 

Håkan Fredriksson, Jan Kornfors och Ann Jangblad är några utav de intervjuade 

personer som är emot ett heltäckande IT-baserat DNA-register och menar att det 

skulle bli ett onödigt intrång på den personliga integriteten. 

Hur är det då med personlig integritet? Behöver man oroa sig för att en dag bli 

tvungen att DNA-registreras i ett heltäckande IT-baserat DNA-register? Jan Olsson 

anser att ett heltäckande IT-baserat DNA-register inte kan kränka den personliga 

integriteten, då det inte finns någon genetisk information att utläsa från en tio-

tvåsiffrig DNA-profil, förutom könet. 

Jag anser inte att ett heltäckande IT-baserat DNA-register skulle kränka den 

personliga integriteten. Anledningen till detta är att Sverige redan har

övervakningskameror, fingeravtrycksregister, personnummer (de fyra sista siffror) 

samt PKU-register där samtliga innehåller mer information om en individ än vad ett 

heltäckande IT-baserat DNA-register skulle göra. Om dessa register inte har 

påverkat den personliga integriteten, tror jag inte att ett heltäckande IT-baserat 

DNA-register skulle göra det heller. Vidare anser jag att den brist på information 

som idag finns om vad en DNA-profil är, skulle kunna komma att skapa andra 

problem bland Sveriges befolkning. Frågan är om alla skulle gå med på att DNA-



60

registreras, och vad skulle man göra med dem som vägrar? Skulle de som vägrar 

straffas? Detta menar Håkan Fredriksson är en avgörande nackdel till att inte införa 

ett heltäckande IT-baserat DNA-register. Det skulle bli väldigt svårt att införa och 

det skulle i sådana fall ta en väldigt lång tid att genomföra och få godkännande från 

regeringen. Jan Olsson å andra sidan säger att politiskt sett skulle ett heltäckande 

IT-baserat DNA-register kunna införas just pga. att registret inte skulle innehålla 

någon information som skulle kunna kränka den personliga integriteten.

Vidare handlar det om vem som skulle få behörigheten att använda ett heltäckande 

IT-baserat DNA-register. Enligt teorin är de behöriga till dagens DNA-register SKL 

och RPS. De har dock två olika behörighetsnivåer, en som gäller för SKL och en 

som gäller endast RPS. DNA-register regleras av polisdatalagen och det är SKL 

som för och sköter DNA-register, medan RPS är personuppgiftsansvarig. Detta 

bekräftas också av Ann Jangblad som säger att det är SKL som har behörighet att 

lägga in DNA-profiler, men det är RPS som äger registret och kan ta del av 

uppgifterna som finns i det. Lokal polis är dock inte behörig till själva registret, 

men de kan ställa frågor om det gäller en viss brottsutredning. Vanliga personer har 

rätt att få veta om de finns med i DNA-registret eller inte. 

Detta anser jag är ett bra sätt att ta vara på DNA-registret och det skulle fungera 

även för ett heltäckande IT-baserat DNA-register. Även om registret skulle försöka 

missbrukas skulle man inte få ut mycket information om en individ, förutom en 

sifferkombination som inte säger mycket mer. Det måste dock vara klart att inget 

datorsystem är säker till hundra procent.

5.6 PKU-register

Enligt teorin är PKU en biobank som innehåller blodprover från alla spädbarn som 

är födda efter år 1975. Syftet med PKU-registret är att kunna använda det 

biologiska materialet i endast medicinsk forskning. Detta innebär att Huddinge 

universitetssjukhus är det enda som har behörighet till ett PKU-register. I enlighet 

med de intervjuade personerna har polisen och Huddinge universitetssjukhus brutit 

mot lagen om att det biologiska materialet som finns i PKU-registret endast får 
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användas vid medicinsk forskning. Polisen har nämligen använt PKU-registret i 

brottsutredningen i mordet på Anna Lindh. Enligt min åsikt har polisen varit 

obehörig till PKU-registret och därmed kränkt den personliga integriteten. Detta 

innebär att det redan idag finns obehöriga personer som använder sig utav 

sekretessbelagd information som finns i de olika registren. Därmed skulle ett 

heltäckande IT-baserat DNA-register inte vara mer kränkande för personlig 

integritet än något annat register. Men det som man ska förstå här är att det 

biologiska materialet som lagras i PKU-registret kan säga mycket mer om en person 

och dess egenskaper till skillnad från ett DNA-register där man endast registrerar en 

sifferremsa, som inte säger så mycket annat.

5.7 DNA-register i andra länder

5.7.1 England

Till skillnad från Sveriges DNA register består Englands DNA register allt från 

vanliga vardagsbrottslingar till brottslingar som är åtalade för något grovt brott. 

Anledningen till att man registrerar alla som begår någon sorts brott är för att det 

har visat sig att en vardagsbrottsling kan utvecklas till en grov brottsling senare i 

livet. I och med den nya lagstiftningen om utökningen av DNA-registret kommer 

även Sverige att DNA-registrera vardagsbrottslingar. Det blir dock fortfarande en 

skillnad mellan England och Sverige, vilket är att Sverige gallrar bort de DNA-

profiler som man inte behöver, medan England behåller de i all framtid.

En annan skillnad mellan Sverige och England är att i England har man i höst sökt 

fram sin första brottsling på familjeanknuten DNA-analys, vilket innebär att man 

genom att söka på registrerade individers DNA-profiler lyckats spåra och identifiera 

en sexualbrottsling genom de närmast anhöriga, vilka tidigare registrerats. I Sverige 

däremot jämförs DNA-profiler från DNA-register endast med spårregistret. 

Förutom personens DNA-profil är det också namn, födelsedatum, kön och etnisk 

bakgrund som finns lagrade i det engelska DNA-registret. Sveriges DNA-register 

innehåller inga uppgifter om en viss persons etniska bakgrund. 
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Jag anser att det engelska DNA-register innehåller information som kan vara 

kränkande för den personliga integriteten. Det handlar om att de registrerar etnisk 

bakgrund på personer de griper och DNA-registrerar. De publicerar sedan statistik 

där man kan se vilken etnisk grupp som de flesta brottslingar tillhör. Detta kan 

resultera i att människor som tillhör samma etniska grupp dras över samma gräns 

och diskrimineras av samhället. Ett polisregister som DNA-register borde enligt 

min åsikt inte användas som ett redskap för diskriminering. Vidare tycker jag att 

England har gått över gränsen med att identifiera brottslingar genom familjeknuten 

DNA-analys.

5.7.2 USA

Både Sverige och USA använder sig av CODIS, Combined DNA Index System, 

som används för registrering och matchning av DNA-profiler från spårregister och 

DNA-profiler från DNA-register. 

År 2004 beräknades Sveriges DNA-register innehålla ca 2500 DNA-profiler, medan 

USA:s DNA-register ligger på 1.7 miljoner DNA-profiler. Varje stat har i 

genomsnitt 34000 DNA-profiler. Detta visar på att det finns möjligheter till 

snabbare analysering av DNA. 

USA: s DNA-register innehåller inte mycket mer information om en registrerad 

person än det svenska DNA-registret. Till skillnad från Sverige registreras inte 

något födelsedatum från en person som DNA-registreras. FBI hoppas på att USA:s

stater i framtiden ska börja med att DNA-registrera alla brottslingar oavsett vilket 

brott dessa begår.

5.8 Scenarier i samband med IT-baserat DNA-register

Scenario är ett sätt att ge en bild av en situation som ger en bättre inblick i hur 

situationen förhåller sig. Här redovisas två möjliga scenarier; ett scenario tar upp 
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hur det skulle bli om det inte fanns något heltäckande DNA-register dvs. det första 

scenariot tar upp dagens situation med dagens DNA-register.

Det andra scenariot tar upp hur det skulle bli om ett heltäckande IT-baserat DNA-

register skulle införas. Scenarierna bygger på en verklig händelse, närmare bestämt 

mordet på Anna Lindh, som även tyder på att debatten kring införelsen av ett 

heltäckande DNA-register väcktes i och med det brutala mordet på Anna Lindh.

5.8.1 Scenario 1 Begränsat DNA-register

Det första scenariot bygger på att polisen kan använda sig av dagens DNA-register. 

Idag består DNA-registret av ca 2500 DNA-profiler och det handlar om att man 

endast får DNA-registrera de personer som begått grova brott som tex. mord, dråp 

eller våldtäkt, vilka kan leda till fängelse i mer än två år. 

Mihajlo Mihajlovic är skyldig för mordet på utrikesminister Anna Lindh och 

befinner sig just nu i fängelset. När mordet begås finner polisen ett flertal 

bevismaterial bl.a. en keps som skulle kunna vara avgörande för en brottsutredning. 

Polisen hittar också en blodig kniv som sedan fastställs vara mordvapnet. Polisen 

misstänker och griper fel man som släpps kort därefter. Polisen misstänker redan då

Mihajlo Mihajlovic men har dessvärre inga säkra bevis.

Med hjälp av dagens DNA-teknik lyckas SKL fastställa DNA-profilen på personen 

som äger kepsen, men personen i fråga finns varken registrerad i brottsregistret eller 

misstankeregistret, vilket gör brottsutredningen ännu svårare. Polisen vänder sig till 

Huddinge universitetssjukhus och får blodprov från Mihajlo Mihajlovic, som gör att 

han kan gripas för mord på utrikesminister Anna Lindh.

Polisen lyckas alltså gripa den skyldige, men det gör man med hjälp av PKU -

registret som egentligen inte bör användas till nånting annat än medicinsk 

forskning.
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5.8.2 Scenario 2. Heltäckande IT-baserat DNA-register

I det andra scenariot utgår man från att ett heltäckande IT-baserat DNA-register 

finns tillgängligt och att hela befolkningen finns registrerade. 

Mihajlo Mihajlovic är skyldig för mordet på utrikesminister Anna Lindh och 

befinner sig just nu i fängelset. När mordet begås finner polisen ett flertal 

bevismaterial bl.a. en keps som skulle kunna vara avgörande för en brottsutredning. 

Polisen hittar också en blodig kniv som sedan fastställs vara mordvapnet.

Med hjälp av dagens DNA-teknik lyckas SKL fastställa DNA – profilen på 

personen som äger kepsen som de senare jämför med DNA – profiler i det 

heltäckande DNA – registret. Det heltäckande DNA-registret jämför och föreslår ett 

par träffar som med stor sannolikhet stämmer med DNA-profilen från kepsen och 

polisen kan jämföra dessa personer med andra signalement som fastställts. Inom 

väldigt kort tid skulle polisen kunna hitta Mihajlo Mihajlovic och gripa honom.

Detta medför till att polisen inte bryter mot lagen om PKU - registret samt att man 

slipper gripa fel man och förlora både tid och pengar på ett misstag som vid sådana 

här situationer inte får ske. 
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6. SLUTSATS OCH EGEN REFLEKTION

Här presenteras de slutsatser av rapporten efter att ha jämfört och 

analyserat teorin och empirin av en situation där det handlar om att 

införa eller att inte införa ett heltäckande IT-baserat DNA-register.

6.1 Slutsatser

Utgångspunkten för uppsatsen är att studera hur ett heltäckande IT-baserat DNA-

register skulle kunna införas i Sverige för att få acceptans av folket. Efter att ha 

genomfört studien har jag kommit fram till följande slutsatser.

 För att ett heltäckande IT-baserat DNA-register skulle få acceptans av folket 

måste man ge ut rätt information angående vad ett DNA-register egentligen 

skulle innehålla och det faktumet att den personliga integriteten inte skulle 

kränkas i samband med införelsen av ett heltäckande IT-baserat DNA-

register.

 Ett heltäckande IT-baserat DNA-register skulle inte utgöra något hot mot 

den personliga integriteten eftersom den DNA-profil som registreras i 

DNA-registret inte ger någon genetisk information om en individ utan 

presenteras i form av siffror.

Min forskning har dock visat att det är andra faktorer, än personliga integriteten, 

som kan komma att påverka införing av ett heltäckande IT-baserat DNA 

register. Därmed kunde jag dra följande slutsatser:

INLEDNING METOD TEORI EMPIRI ANALYS SLUTSATS
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 Utökningen av dagens DNA-register kan i framtiden leda till ett heltäckande 

IT-baserat DNA-register.

 Om ett heltäckande IT-baserat DNA-register ska få ett riktigt genombrott 

måste även andra länder tillämpa ett heltäckande IT-baserat DNA-register.

 Ett PKU-register ska inte behöva användas vid brottsutredningar eftersom 

det är det som egentligen är kränkande mot den personliga integriteten, 

alltså införing av ett heltäckande IT-baserat DNA-register skulle vara ett 

hjälpmedel vid brottsutredningar och samtidigt skulle polisen inte behöva 

bryta mot lag. Jag anser dock att PKU-register får användas vid 

naturkatastrofer så som tsunamikatastrofen.

6.2 Kritik till eget arbete

Det jag anser är en nackdel med mitt examensarbete är att jag inte kunde hitta 

någon riktig teori om ett heltäckande IT-baserat DNA-register. Anledningen till att 

det inte finns någon teori är att ett heltäckande IT-baserat DNA-register inte finns i 

det verkliga livet. Detta är alltså ett antal personers tankar som har debatterats 

ganska mycket i tidningar av olika slag. Jag har därför utgått utifrån den

information som jag kunde hitta och använt mig av den på det bästa möjliga sätt.

En annan nackdel med mitt arbete är att jag inte har fått tag på någon politiker som 

skulle kunna ha hjälpt mig i mitt uppsatsskrivande. Jag har dock försökt få kontakt 

med bl.a. Thomas Bodström, men det var som väntat, omöjligt att få tag på honom.

Egentligen skulle jag efteråt kunnat få tag på en kommunal politiker men, det var 

ont om tid, vilket gjorde att jag gav upp den idén.

6.3 Förslag på fortsatt forskning

En möjlig vidareforskning som man kan tillämpa är att undersöka hur ett 

heltäckande IT-baserat DNA-register skulle kunna införas praktiskt för att tiden ska 

räcka till för att DNA-registrera hela befolkningen.
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o WIPS (Webbifierad Information från Polisiära System)

WIPS ska ge möjlighet till det provtagande polisen att via en WIPS-fråga 

kunna få svar på om en person finns i DNA-registret eller inte. Här kan 

man undersöka hur ett sådant system fungerar och hur det kan hjälpa 

polisen vid brottsutredningar.

6.4 Egen reflektion

Att skriva om någonting som inte finns i det verkliga livet är väldigt svårt. Det 

heltäckande IT-baserade DNA-registret var någonting som väcktes till liv efter att 

professorn i straffrätt Madeleine Leijonhuvud och f.d. rikspolischef Björn Eriksson 

uttalade sig om att ett heltäckande IT-baserat DNA-register där man registrerar hela 

den svenska befolkningen och som skulle vara någonting som underlättar

brottsutredningar och får befolkningen att känna sig tryggare. 

Jag har jobbat och haft fullt upp ända till själva inlämningstillfället. Min sista 

intervju ägde rum den 29 december 2005 vilket gjorde att jag fick ont om tid för 

analys och slutsatser kring ämnet. Men allt ordnade sig till slut.
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http://nordkrim.se/ , 2005-12-27
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http://www.promega.com/geneticidproc/ussymp6proc/niezgod.htm#concept

Regering
http://www.regeringen.se/sb/d/1312, 2005-12-10

Registernämnden
http://www.registernamnden.se/lagar/1998_621.htm, 2005-12-11
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http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&dok_id=GS02Ju305, 2005-12-23
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7.5 Ovetenskapliga undersökningar

 Dagens Nyheter, Bör alla brottslingar ingå i DNA-registret?

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=374078, 2005-11-10

 Aftonbladet, Borde alla svenskar ingå i polisens DNA-register?

http://www.aftonbladet.se/vss/special/storfragan/visa/0,1937,14170,00.html?resultatvisn=nytt, 
2005-11-11

7.6 Intervjuer

 Håkan Fredriksson (Polis), 2005-11-07, kl.10.00
 Jan Olsson (Växjö universitet), 2005-12-01, kl. 8.30
 Mats Bergström (Ekonomihögskolan), 2005-11-29, kl.15.00
 Christer Johansson (åklagarkammaren),2005-12-29, kl.10.00

7.7 Telefonintervjuer

 Ann Jangblad(SKL), 2005-10-24, kl.10.15
 Datatekniker (Ida Infront), 2005-10-24, kl. 10.45
 Jan Kornfors(Polis), 2005-10-25, kl.10.00
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BILAGOR

Bilaga 1

Ovetenskapliga undersökningar.
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Bilaga 2.

Intervju – Mats Bergström högskolelektor i juridik på Ekonomihögskolan i 

Växjö.

1. Vilka för-och nackdelar har ett DNA-register ur juridiskt synpunkt?

2. Hur skulle det påverka juridiken om man skulle införa ett heltäckande DNA-

register?

3. Vilka lagar tror du skulle kunna uppkomma i samband med införelse av ett 

heltäckande DNA-register?

4. Vilka tror du skulle vara behöriga för att komma åt personuppgifter i ett 

heltäckande DNA-register?(myndigheter, enskilda personer från t ex SKL eller 

polisen osv.)

5. Tror du att det skulle hjälpa till att lösa brott och på vilket sätt?

6. Tror du att det lönar sig att införa ett sådant register?

7. Vem skulle enligt lag kunna sköta detta register och var skulle den i så fall 

finnas?(polisen, SKL eller?)? 

8. Kan man med hjälp av t ex Datainspektionen få bort sin DNA-profil ur DNA-

registret?

9. Vad kan man göra om min identitet har använts av någon annan och polisen hade 

fört in det i databasen.

10. Vem har behörighet till mina uppgifter, och vad säger Datainspektionen?

11. Kan jag begära en kopia av min egen profil?

12. Vad tycker du personligen om ett heltäckande DNA-register?

13. Är du för eller emot ett heltäckande DNA-register? Motivera ditt svar.
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Intervjusammandrag med Mats Bergström, högskolelektor i juridik på
Ekonomihögskolan i Växjö

Mats Bergström tyckte att det skulle vara en bra idé att införa ett heltäckande 

DNA-register, det säger han är både juridiskt och tekniskt möjligt. Visst spelar 

den personliga integriteten stor roll, men Mats anser att detta är ett system som 

skulle kunna lösa många brott och som skulle få acceptans hos befolkningen 

också. Idag har man de tekniska möjligheterna till att utveckla vad som helst, det 

gäller bara att anpassa sig efter det. Vidare tycker han inte att man skulle kunna 

begära att bli borttagen från DNA-registret om det bestäms att alla ska DNA-

registreras, man skulle dock kunna få fråga om man står med i DNA-registret 

eller inte. Vägrar man DNA-registrera sig drar man åt sig misstankar om att man 

döljer något.

PKU-registret som egentligen enbart används för medicinsk forskning, skulle inte 

behöva användas av polisen vid brottsutredningar så som man gjorde när man 

skulle identifiera Mihajlo Mihajlovic som dömdes för mordet på utrikesminister 

Anna Lindh. Istället skulle man kunna utnyttja det heltäckande DNA-registret. 

Vidare, vad det gäller vem som ska vara behörig för att söka och få ta del av 

uppgifterna som finns i det heltäckande DNA-registret är just Rikspolisstyrelsen. 

Det finns självklart både för och nackdelar med ett heltäckande DNA-register, en 

av nackdelarna är den personliga integriteten, en annan är att det heltäckande 

DNA-registret skulle säkert framföra en viss befolkningsgrupp som utmärker sig 

för att vara kriminella. Detta kan väcka debatt och konflikter bland den svenska 

befolkningen. Å andra sidan har man fördelen av att kunna identifiera brottslingar 

utan att behöva använda sig av PKU-registret och bryta mot lagar och 

bestämmelser. Själv tycker Mats inte att det inte var fel av polisen och Huddinge 

Universitetssjukhus att ge ut DNA-prov från Mihajlo Mihajlovic och det inte 

heller är fel att man använder det i samband med stora naturkatastrofer så som 

tsunamikatastrofen för att identifiera omkomna. Ett heltäckande DNA-register har 

dock mer fördelar än nackdelar och det som väger tyngst anser Mats är alla 

fördelar med ett heltäckande DNA-register, vilket gör att Mats är mer för än emot 

ett heltäckande DNA-register.
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När det gäller utökningen av DNA-registret som träder i kraft efter årsskiftet 

tycker Mats att detta är ett steg i rätt riktning. Det är dock inget heltäckande, men 

det kommer naturligtvis att lösa fler brott. 
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Bilaga 3. 

Intervju - Håkan Fredriksson (polismästare och jurist på polishuset i Växjö)

Heltäckande DNA-register

1. Hur skulle ett heltäckande DNA-registret påverka polisens arbete i brottsutredningar?

2. Skulle det underlätta brottsutredningen?

3. Är det säkert att man med dagens hackers och cracker kan bevara ett heltäckande 

DNA-register?

4. Hur har polisens arbete påverkats av att man idag har möjlighet till IT-utvecklingen 

och ett register så som DNA-register?

5. Skulle man med ett heltäckande IT-baserat DNA-register kunna lösa fler brott än i 

dagsläget?

6. Tror du att det skulle vara praktiskt möjligt att införa ett heltäckande DNA-register?

7. Vad tycker du själv om ett heltäckande DNA-register? Är du för eller emot ett sådant 

DNA-register.

Utökning av dagens DNA-registret

1. Hur tror du att utökningen kommer att påverka brottsutredningar?

2. Hur kommer utökningen av DNA-registret att påverka dig och ditt jobb som 

polismästare och jurist?

3. Vad anser du är orsaken till att man gör en utökning av DNA-registret?

4. Vad tror du blir konsekvenser av utökningen av DNA-registret?
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Intervjusammandrag - Håkan Fredriksson, jurist och polismästare vid 
Polismyndigheten i Kronobergslän. 

En kärnfråga när det gäller införelse av ett heltäckande DNA-register är vilka som 

ska ha tillgång till ett heltäckande DNA-register, tycker Håkan. 

Att införa ett heltäckande DNA-register skulle kräva en omfattande lagstiftning, 

men Håkan är tveksam att man skulle kunna nå en politisk lösning med ett 

heltäckande DNA-register. Det skulle kunna innebära att man tvingas att även 

göra lagändringar p.g.a. integritetssynpunkt. Frågan är om det finns en politisk 

vilja att införa ett heltäckande IT-baserat DNA-register med tanke på hur det 

påverkar den personliga integriteten. Politiker har en uppgift att tolka 

befolkningens vilja, därför tror Håkan att det skulle vara svårt att i Sverige få 

igenom en lagstiftning om ett heltäckande DNA-register. 

Men skulle man bestämma sig för att införa ett heltäckande DNA-register så får 

man utveckla det med PKU-registret så att man registreras redan vid födseln.

Införelsen av ett heltäckande DNA-register skulle också innebära att hela svenska 

befolkningen skulle gå med på att DNA-registreras. Frågan är vad man skulle 

kunna göra med dem som skulle vägra att man DNA-registreras? Det är ett stort 

ingrepp att införa ett heltäckande DNA-register och att med tvång DNA-registrera 

befolkningen. Detta är Håkan tveksam till att man skulle kunna lyckas med. Ur en 

juridisk synpunkt är det en lång procedur innan man kommer fram till ett 

ställningstagandet, för eller mot. 

Ur det polisiära perspektivet är ett heltäckande DNA-register positivt, men ur ett 

juridiskt perspektiv är det väldigt svårt att införa ett heltäckande DNA-register 

med tanke på den personliga integriteten.

En annan aspekt på ett heltäckande DNA-register är att en sådan lagstiftning 

skulle omfatta endast svenska medborgare, men det finns en hel del internationell 

brottslighet. Alltså, ska detta få ett riktigt genomslag kräver det att även andra 

länder inför ett heltäckande IT-baserat DNA-register och inte bara Sverige. 
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Anledningen till det är att mycket av den grova brottsligheten har en internationell 

anknytning.

Om man ska ha ett heltäckande DNA-register måste det vara strikt reglerat. 

Håkan är dock väldigt tveksam till att ett heltäckande DNA-register skulle kunna 

införas. Men detta kan vara en process som kommer att mogna med tiden så att 

det blir aktuellt en dag i framtiden.

Att ha tillgång till ett DNA-register medför stora möjligheter och fördelar. 

Möjlighet till DNA-register har varit mycket positivt för brottsutredningar, vilket 

innebär att man lättare löser brott. Med hjälp av dagens lilla DNA-register har 

man haft stora framgångar i brottsutredningar, säger Håkan Fredriksson. 

Med hjälp av utökningen av dagens DNA-register kommer man att kunna lösa 

fler brott. Det kommer att bli ett bra hjälpmedel för uppklarandet av brott så som 

vardagsbrott. 

En fråga i samband med utökningen av DNA-register är om brottslingar kommer 

att förändra sina brottsmönster. Idag kan man hitta spår som kan DNA-analyseras, 

men det kan förändras genom att brottslingar blir mer försiktiga. Innan kunde man 

t ex hitta fingeravtryck. Idag har brottslingar handskar på sig för att inte lämna 

fingeravtryck efter sig. Innan man införde övervakningskameror så hade inga 

brottslingar maskering när de t ex gör inbrott. Nu är många brottslingar 

maskerade när de begår brott. Det betyder att det sker utveckling även inom de 

kriminella kretsarna. Man räknar med att dagens DNA-register över dömda 

personer kommer att öka från dagens 4000 registreringar till ca 40 000 om några 

år. Detta betyder att det blir flera brottsutredningar som klaras upp, framför allt 

vardagsbrott. Syftet med utökning av DNA-registret är att få en bättre 

brottsuppklarning. Idag får varje polis ett DNA –kit som gör det lättare att ta 

DNA – prov.

Håkan Fredriksson avslutar med att säga att en högre brottsuppklarning inte får ha 

vilket pris som helst. Även den personliga integriteten skall beaktas.
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Bilaga 4.

Intervju – Ann Jangblad, gruppchef på biologienheten på Statens 

Kriminaltekniska Institut, SKL

1. Hur skulle det påverka jobbet på SKL?

2. Är det möjligt att registrera hela befolkningen?

3. Hur lång tid tar det att utföra en DNA-analys och få fram en persons 

DNA-profil?

4. Skulle det löna sig att införa ett heltäckande IT-baserat DNA-register?

5. Vad tycker du själv om en möjlig införelse av ett heltäckande IT-baserat 

DNA-register?
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Intervju - Ann Jangblad gruppchef på biologienheten på SKL

Ann Jangblad förklarade att DNA-registrering av hela befolkningen är praktiskt 

omöjligt. Det skulle ta flera år och Statens Kriminaltekniska Laboratorium skulle 

behöva bygga nya labb. I dagens läge görs upp till 5000 (personprover) DNA-

analyser per år. Dessutom gör SKL ungefär 25 000 DNA-analyser från spår som 

hittas på brottsplatser.

I och med den nya lagstiftningen som träder i kraft den 1 januari 2006 och handlar 

om utökning av DNA-register kommer SKL att göra ungefär 30 000-50 000

(personprover) DNA-analyser om året. Det är dem som är misstänkta för något 

brott som kan ge fem års fängelse som DNA-registreras dvs. personer som döms 

till annan påförd än böter hamnar i DNA-registret. SKL har dock inte kapacitet 

för att DNA-registrera alla sådana personer, men det blir en utökning av DNA-

register. 

Efter årsskiftet när den nya lagen om DNA-registret träder i kraft lär en DNA-

analys ta endast en dag. Detta säger Ann Jangblad beror på att verksamheten på 

biologienheten blir allt mer datoriserat och automatiserat. 

Det är biologienheten i Statens Kriminaltekniska Laboratorium som för in DNA-

profiler i DNA-register.

Ann Jangblad anser inte att det lönar sig att införa hela svenska befolkningen i 

DNA-registret eftersom alla inte är brottslingar, det är slöseri med resurser och 

skattepengar. Vidare bör ett register skötas och det kräver jätte mycket resurser, 

därför tycker inte Ann att hela befolkningen ska DNA-registreras.

När det gäller naturkatastrofer som t ex tsunamikatastrofen och identifieringen av 

de döda finns en undantagslag som tillåter användning av PKU - registret vid 

identifieringen av personer som omkom. Det är en vettig idé när det gäller svåra 

krissituationer, men att DNA-registrera hela befolkningen utifrån att, är ren 

slöseri anser Ann Jangblad.
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SKL har behörighet att lägga in DNA-profiler, men det är Rikspolisstyrelsen som 

äger registret och kan ta del av uppgifterna som finns i det. Lokal polis är dock 

inte behörig till själva registret, men de kan ställa frågor om det gäller en viss 

brottsutredning. Vanliga personer har rätt att få veta om de finns med i DNA-

registret eller inte.
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Bilaga 5.

Intervju – datatekniker på företaget Ida Infront (anonym)

1. Är det möjligt att utveckla ett så pass stort och säkert 

informationssystem där man kan lagra hela den svenska befolkningens 

DNA-profiler?

2. Vad skulle det kosta att utveckla ett sådant register?

3. Hur ska man skydda sig mot externa och interna hot?

4. Skulle ni kunna tänka er göra ett sådant system för Rikspolisstyrelsen?

5. Vad tycker du själv om införelsen av ett IT-baserat DNA-register?
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Intervju - datatekniker på Ida Infront

Den första frågan som ställs till teknikern är om det är möjligt att utveckla ett 

säkert och stark informationssystem där hela den svenska befolkningens DNA-

profiler skulle kunna registreras. Teknikern svarar att det är möjligt att utveckla 

ett så pass starkt och säkert register. Ida Infront är ett företag som skulle kunna 

utveckla ett heltäckande IT-baserat DNA-register som totalt skulle kosta ungefär 

20 – 30 miljoner kronor. 

Nu finns det ett DNA-register, det gäller bara att säkerställa en högre volym på 

registret, sedan är det en fråga om registrets uppdateringar och hur det skulle 

påverka användarnas verksamhet dvs. Statens Kriminaltekniska Laboratorium och 

Rikspolisstyrelsen. Tekniskt sett skulle det inte krävas allt för mycket för att 

utveckla ett heltäckande register, utan det är mer de juridiska aspekter som spelar 

roll. Ida Infront har alltså resurser till att utveckla ett sådant informationssystem 

som DNA-register. Teknikern säger också att han är mer för att införa ett 

heltäckande IT-baserat DNA-register, men det handlar mycket om den personliga 

integriteten.
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Bilaga 6

Intervju - Jan Kornfors chefen för tekniska roteln vid polismyndigheten i 

Kronobergslän.

Heltäckande DNA-register

1. Hur skulle ett heltäckande DNA-registret påverka polisens arbete i brottsutredningar?

2. Skulle det underlätta brottsutredningen?

3. Är det säkert att man med dagens hackers och cracker kan bevara ett heltäckande

DNA-register?

4. Hur har polisens arbete påverkats av att man idag har möjlighet till IT-utvecklingen 

och ett register så som DNA-register?

5. Skulle man med ett heltäckande IT-baserat DNA-register kunna lösa fler brott än i 

dagsläget?

6. Tror du att det skulle vara praktiskt möjligt att införa ett heltäckande DNA-register?

7. Vad tycker du själv om ett heltäckande DNA-register? Är du för eller emot ett sådant 

DNA-register.

Utökning av dagens DNA-registret

8. Hur tror du att utökningen kommer att påverka brottsutredningar?

9. Hur kommer utökningen av DNA-registret att påverka dig och ditt jobb som 

polismästare och jurist?

10. Vad anser du är orsaken till att man gör en utökning av DNA-registret?

11. Vad tror du blir konsekvenser av utökningen av DNA-registret?
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Intervju - Jan Kornfors chefen för tekniska roteln vid polismyndigheten i 

Kronobergslän.

Jan anser inte att ett heltäckande DNA-register bör införas överhuvudtaget, eftersom 

alla inte är kriminella och det skulle inte hjälpa till att ha 9 miljoner människor 

registrerade i ett DNA-register. Anledningen till att han motsätter sig ett heltäckande 

DNA-register handlar inte om att den personliga integriteten sätts på spel men han 

anser att det bara är den delen av den kriminella befolkningen som ska DNA-

registreras, man behöver inga andra människor. Varför skulle man vara tvungen att 

DNA-registreras om man inte är brottsling och polisen har inte någon användning av 

de personers DNA-profil som inte har begått något brott. 

Vidare tycker Jan att den nya lagstiftningen som handlar om utökning av DNA-

registret är ett steg i rätt riktning och det räcker med en utökning. 
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Bilaga 7

Intervju – Jan Olsson poliskommissarie/kriminaltekniker på Växjö universitet

Heltäckande DNA-register

1.Hur skulle ett heltäckande DNA-registret påverka polisens arbete i 

brottsutredningar?

2.Skulle det underlätta brottsutredningen?

3.Hur har polisens arbete påverkats av att man idag har möjlighet till IT-

utvecklingen och ett register så som DNA-register?

4.Skulle man med ett heltäckande IT-baserat DNA-register kunna lösa fler brott än i 

dagsläget?

5.Tror du att det skulle vara praktiskt möjligt att införa ett heltäckande DNA-

register?

6.Vad tycker du själv om ett heltäckande DNA-register? Är du för eller emot ett 

sådant DNA-register.

Utökning av dagens DNA-registret

7.Hur tror du att utökningen kommer att påverka brottsutredningar?

8.Hur kommer utökningen av DNA-registret att påverka dig och ditt jobb som 

kriminaltekniker?

9.Vad anser du är orsaken till att man gör en utökning av DNA-registret?

10. Vad tror du blir konsekvenser av utökningen av DNA-registret?
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Intervju - Jan Olsson, poliskommissarie/kriminaltekniker på Växjö 

universitet

Jan Olsson är en kriminaltekniker och har jobbat många år i Göteborg hos 

Polismyndigheten Västra Götaland. Han är nu anställd av Rikspolisstyrelsen och 

undervisar polisstudenter vid Växjö universitet. Jan är bekant med dagens DNA-

register och andra register som t ex fingeravtrycksregistret.

Jan tror att ett heltäckande DNA-register politiskt sett skulle kunna få acceptans. 

Ett heltäckande DNA-register är inte farligt för människan, biobanker däremot 

ska vara skyddade. 

DNA-register, som det är utformat, innehåller genetisk information men registret 

kan inte användas för andra ändamål är att identifiera individer. Någon 

information om individen i form av risk för sjukdomar, beteenden och annat kan 

ej utläsas utöver individens kön. Registerinformationen grundar sig på den delen 

av DNA-strängen som man kallar ”nonsens” DNA eller skräp DNA. Allt finns 

sparat i Kiruna i Rikspolisstyrelsens centrala databank. 

DNA-registret ska man inte jämföra med biobanker och genbanker. Biobanker 

innehåller blodprov. DNA-registret innehåller tio tvåsiffriga DNA-profiler då man 

i normalfallet analyserar 10 sekvenser av DNA-strängen. Själv tycker Jan att man 

inte ska få använda biobanker för annat ändamål än forskning och att det inte var 

rätt att tillåta användning av PKU-registret för att identifiera Mihajlo Mihajlovic, 

mannen som mördade Anna Lindh. 

Den nya DNA - registerlagen som träder i kraft i januari 2006 är en bra lösning 

tycker Jan. Lagförslaget om utökning av DNA-registret innebär att man får den 

information man behöver för att kunna binda en brottsling till en viss brottsplats. 

Utökningen av den nya lagen för DNA-registret kan man jämföra med den 

gällande lagstiftningen för fingeravtrycksregistrering - man får ta fingeravtryck på 

alla om man har användning av det. 
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När man införde det första fingeravtrycksregistret i världen 1901 i England så 

hade man samma debatt som man har idag med DNA-registret. Man trodde att 

man skulle kunna spåra sjukdomar och annat i fingeravtrycksregistret. 

Lagstiftningen om fingeravtrycksregistret grundar sig på reglerna i 

Rättegångsbalken vilket innebär att polisen har rätt att ta foto och fingeravtryck i 

rättegångsbalken på folk som är misstänkta för brott. Reglerna i Rättegångsbalken 

är kombinerade med en förordning som säger att polisen skall registrera häktade 

men även anhållna som inte kan identifieras med säkerhet och som är misstänkta 

för något brott. Sedan går regelverket vidare och säger att polisen får ta uppgift på 

anhållna som vi tror kan ha begått ett visst brott även om polisen vet vem de är. 

Man går även vidare ännu ett steg och säger att man får ta uppgifter även på dem 

som inte är anhållna men som misstänks för ett visst brott. Den här lagstiftningen 

slutar med anvisningar som säger att polisen även får ta fingeravtrycksregistret på 

alla andra som kan ha anknytning till ett brott även om de inte misstänks för något 

brott. Det sistnämnda för att inte polisen i sin spårbas ska behöva lägga in 

fingeravtrycksspår från målsägande och andra personer som varit behöriga att 

vistas på en brottsplats.

Lagstiftningen om DNA säger att polisen får ta DNA av vem som helst när de 

behöver det, men polisen får endast registrera och använda sig av dem som är 

anhållna och häktade. Jan, som har 25-års erfarenhet av fingeravtrycksregistret, 

säger att problemet med sådana här register kan uppstå när det läggs in för mycket 

material. Det gäller att sålla bort DNA från de personer som är behöriga till att 

vistas på platsen vilket gör att när det gäller att registrera spår från brottsplatsen så 

vill man bara ha de spår som kommer från en gärningsman och inte de som bor i 

en lägenhet där t ex en inbrott har skett. Därför är tanken med utökningen av 

dagens DNA-register, att polisen får ta DNA från vem som helst när man behöver 

det, men polisen får inte registrera och använda sig av den informationen annat än 

att gallra ut på. Jan tycker detta är en bra lösning.

Man har nu tagit fram en produkt där man har en liten topps som man använder 

för att ta lite celler i saliven från munslämhinnorna på insidan av kinderna. 

Toppsen med salivprovet trycker man sedan mot en fiberplatta på det papper som 

sänds in till Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL. Att man har man rätt 
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salivmängd mäts på fiberplattan genom ph-värdet – testplattan/fiberplattan byter 

färg. Detta gör att man omgående kan få reda på om man har rätt mängd av

biologiskt material för att sedan kunnna göra en DNA-analys. Pappret med 

fiberplattan och toppsen kostar 70 kr. 

En komplett DNA-analys kostar idag ca 1200 kr men kommer att kosta mindre i 

framtiden eftersom det blir en automatiserad hantering genom robotar. I denna 

kostnad ingår personalkostnader på SKL: s biologienhet. Detta är ekonomiska 

kostnader.

Tittar man på annan forskning säger Jan att det handlar om hur många som 

egentligen begår brott. I Göteborgsområdet finns en liten grupp brottslingar kan 

sägas vara epidemiska. Denna grupp omfattar ca 150 personer. En utredning på 

1960-talet av bl.a. professor Leif G W Persson konstaterade att den mest 

brottsaktiva gruppen i Stockholmsområdet omfattade ca 600 individer. Detta får 

Jan att ställa en fråga om det är en bra idé att DNA-registrera hela svenska 

befolkningen bara för att komma åt denna grupp med epidemiskt brottsaktiva. 

Samtliga kommer ändå med nuvarande regler att redan i övre tonåren ha 

registrerats i såväl fingeravtrycks- som DNA-registren. Nackdelen med ett 

heltäckande DNA-register är att man registrerar befolkningen helt i onödan. Det 

är ändå ett fåtal som begår merparten av alla allvarligare brott, menar Jan. De som 

DNA-registreras kommer att sparas i registret i 10 år efter avtjänat straff.

Jans arbete som kriminaltekniker kommer i mindre omfattning påverkas i 

samband av införande av det nya DNA-registret genom att det skulle bli en 

marginell ökning av användbara träffar. Den som begått och dömts för ett 

allvarligt brott kan inte senare dömas för liknande eller mindre allvarliga brott 

som de begått före den sista domen genom våra preskriptionsregler.  

Det som kommer att hända nu är att man kommer att DNA-registrera 30 till 40 

tusen nya spår per år de första åren och man kommer till slut att hamna på 

300 000-400 000 individer om man jämför med det befintliga 

fingeravtrycksregistret. 
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Rationellt låter idén om ett heltäckande DNA-register bra, men tänker man efter 

är det ganska onödigt att samla biologisk material för hela svenska befolkningen. 

Jan anser detta även av kostnadsmässiga och rationella skäl. 

England har däremot en annan lagstiftning vilket i vissa fall kanske har nått över 

gränsen. I England har man i höst även sökt fram sin första brottsling på 

familjeanknuten DNA-analys, vilket innebär att man genom att söka på registrerade 

individers DNA-profiler lyckats spåra och identifiera en sexualbrottsling genom de 

närmast anhöriga, vilka tidigare registrerats. 

Polisen i England liksom i Sverige arbetar nu mycket med ”cold cases” som innebär att 

man genom DNA-registren försöker lösa mycket grova ouppklarade brott som är flera 

år gamla. England var först i världen med att införa DNA-register och har nu över 3,3 

miljoner registeruppgifter.
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Bilaga 8

Intervju - Christer Johansson chefsåklagare i Växjö 

Heltäckande DNA-register

8. Hur skulle ett heltäckande DNA - registret påverka ditt arbete som åklagare?
9. Tror du att det skulle underlätta brottsutredningen?
10. Tror du att det är säkert att bevara ett sådant heltäckande DNA-register?
11. Vad tror du skulle vara nackdelar respektive fördelar med ett heltäckande DNA-

register utifrån ditt eget perspektiv?
12. Skulle man med ett heltäckande IT-baserat DNA-register kunna lösa fler brott än i 

dagsläget?
13. Tror du att det skulle vara praktiskt möjligt att införa ett heltäckande DNA-register?
14. Vad tycker du själv om ett heltäckande DNA-register? Är du för eller emot ett sådant 

DNA-register.
15. Vilka konsekvenser tror du skulle bli om man skulle införa ett heltäckande IT-baserat 

DNA-register?

Utökning av dagens DNA-register

5. Hur tror du att utökningen kommer att påverka brottsutredningar 
6. Hur tror du att utökningen av DNA-registret att påverka dig och ditt jobb som 

chefsåklagare?
7. Vad anser du är orsaken till att man gör en utökning av DNA-registret?
8. Vad tror du blir konsekvenser av utökningen av DNA-registret?
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Intervju – Christer Johansson chefsåklagare i Växjö

Christer säger att brottutredningen skulle underlättas med hjälp av ett heltäckande IT-

baserat DNA-register. Men det finns även svagheter då man skulle kunna plantera 

andras DNA-spår för att sätta dit de, det är någonting som man får titta i enskilda 

utredningar. Det skulle dock underlätta arbete som åklagare om ett heltäckande IT-

baserat DNA-register skulle finnas tillgänglig. 

DNA väger väldigt tungt och kan t o m vara avgörande för en brottsutredning. För en 

åklagare och polis skulle ett heltäckande IT-baserat DNA-register vara väldigt positivt, 

men det skulle också kunna missbrukas. PKU-registret exempelvis har använts i en 

brottsutredning även om man inte borde ha använt det. 

I Sverige har man personnummerregistret, och motsvarande har förmodligen andra 

länder. Detta register kan också missbrukas men detta är offentligt och man kan få 

massor med uppgifter om en människa, vilket kan vara lite kränkande för personlig 

integritet. 

Christer är för ett heltäckande IT-baserat DNA-register i samband med hans arbete som 

åklagare. Ett register eller en databas kan missbrukas och den kan aldrig vara säker till 

hundra procent. Det kan vara att t o m en behörig person skulle kunna missbruka 

registret. 

Med hjälp av ett heltäckande IT-baserat DNA-register skulle polisen kunna lösa många 

brott som man annars inte lyckas med att lösa. Efter nyårsskiftet sänks gränsen på 

DNA-register, vilket gör att Sverige kommer att DNA-registrera flera brottslingar och 

den gränsen skulle kunna sänkas ännu mer i framtiden. 
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Bilaga 9

Träffrapport från DNA-registret
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