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Sammanfattning

Fynd vid brottsplatser av vävnadsprov som kan användas för DNA-profilering har fått en 

ökande betydelse vid såväl utredning av brott som i efterföljande rättsliga processer. Genom en

kombination av förfinad genetisk teknologi och förbättrade möjligheter att via datoriserade 

register jämföra DNA-fynd från brottsplatser med tidigare insamlade DNA-profiler från kända 

eller misstänkta brottslingar kan idag såväl svenska som utländska personer mycket snabbt och 

effektivt knytas till en brottsplats. Fördelarna med denna teknologiska utveckling är många, 

och det kan därför te sig lockande att utöka befogenheterna för såväl provtagning, som 

registrering och samkörning av olika register; i förlängningen skulle man även kunna tänka sig 

ett allomfattande DNA-register, med DNA-profiler från samtliga invånare. Det finns dock 

aspekter på DNA-profilering och registrering som bör beaktas inför ställningstagande till ny 

lagstiftning inom detta område. I detta arbete redogör jag kort för hur DNA-teknologin 

används i Sverige vid brottsutredningar, vilka lagar som styr provtagning och registrering samt 

vilka överväganden som gjorts inför lagstiftningen. Jag jämför sedan svenska förhållanden med

dem i två likartade länder – Norge och England – och kan då konstatera att deras lagstiftning i 

stort är densamma som i Sverige, men att vissa aspekter drivits längre ffa i England. 

Avslutningsvis diskuterar jag hur den ökande användningen av DNA-teknologin inom 

rättsväsendet passar in i den sociojuridiska analysmodell som hävdar att det under de senaste 

decennierna skett en förändring i synen på hur brottslighet bäst ska bekämpas. Enligt denna 

teori minskar ansträngningarna att förebygga orsakerna till brottslighet, dvs olika sociala 

åtgärder, till förmån för ett ökat fokus på förbättrade metoder att identifiera och lagföra 

brottslingar; med ett sådant perspektiv på övervakning istället för profylax finns en inte 

obetydlig risk för att DNA-profilering kan komma att tillämpas för allt fler typer av 

brottskategorier, med därav följande risker för intrång i den personliga integriteten.
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Summary

The securing at crime scenes of tissue samples that can be used for DNA-profiling is gaining 

increasing importance in criminal investigations, as well as in lawsuits. Thanks to the 

combination of refined genetic technologies and markedly improved means to compare DNA 

profiles detected at crime scenes with those stored in various forensic registries through 

computerized database searches, both Swedish and foreign individuals can rapidly be 

implicated as suspects in crime investigations. As there are abundant advantages with this 

technological development, it might seem tempting to expand the indications for DNA-

profiling, the storage of DNA profiles, as well as the interlinking of various registries; 

ultimately, one could imagine an all-encompassing DNA registry with profiles from all 

citizens. However, there are social and ethical aspects of DNA-profiling and registries that 

should be taken into account when considering new legislation in this area. Here, I briefly 

outline how DNA technology is currently used in criminal investigations in Sweden, by which 

laws this is regulated, and which considerations preceded these laws. I then compare the 

situation in Sweden with that in two socioeconomically similar countries – Norway and 

England – where the legislation regarding DNA-profiling and DNA registries in essence is the 

same as in Sweden. However, some aspects of DNA-profiling and registration are more far-

reaching in England. Finally, I discuss how the increasing use of DNA technology in the 

judicial system of Western countries fits with the sociological theory that claims that the view 

on how to fight crime has changed during the last few decades. According to this model, fewer 

resources are now spent on managing the socio-economical causes of crime, the focus instead 

being shifted to improving methods for identifying and convicting criminals. However, with 

such a view, emphasizing surveillance instead of profylaxis, there is a non-negligible risk that 

an expanding set of crimes will become subject to DNA profiling with an accompanying 

intrusion on personal integrity.  
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Kapitel 1. Inledning

1.1 Bakgrund

Sedan slutet av 1800-talet, då man upptäckte att fingeravtryck är unika för varje människa, 

har biometriska spår från brottsplatser haft betydelse för brottsutredningar och påverkat 

utfallet i rättsliga processer. Drygt 100 år senare, möjliggjorde tekniska landvinningar inom 

genetiska analysmetoder att nu även andra typer av personliga ”avtryck” från brottsplatser – 

blodspår, hårstrån, saliv, mm – kunde tillvaratas och användas för att binda en misstänkt till 

en brottsplats; omvänt, kunde man nu genom DNA-fynd vid en brottsplats även med stor 

sannolikhet utesluta vissa misstänkta samt, i enstaka fall, frikänna personer som dömts för 

grova brott. Dessa till synes fantastiska möjligheter att såväl fälla som fria brottsmisstänkta 

har förstås inneburit ett starkt incitament för att registrera DNA-profiler från kriminella 

personer, samt för att bygga sökbara databaser för att inom och mellan länder snabbt kunna 

spåra misstänkta brottslingar. Samtidigt, finns en tilltagande oro för att dylika register blir 

allt för omfattande, att DNA-spår får allt för stor betydelse i brottsutredningar, att den 

personliga integriteten hotas samt att allomfattande DNA-register blir en del av ett 

dystopiskt övervakningssamhälle. 

I detta arbete ges en kort bakgrund till teknologin bakom DNA-analyser och gällande 

lagstiftning i Sverige. Därefter jämförs rättsläget i Sverige med det i två andra europeiska 

länder (Norge, England). Slutligen diskuteras DNA-profilerings ökande betydelse ur ett 

socio-juridiskt perspektiv, där ett skifte från brottsförebyggande åtgärder till 

brottshanterande insatser kan noteras.    

1.2 Uppsatsens övergripande syfte

Syftet med uppsatsen är undersöka gällande lagstiftning, och resonemangen bakom den, 

kring registrering och bevarande av DNA-profiler för brottsutredningar i Sverige. 

1.3 Frågeställningar

1. Hur används DNA-teknik i brottsbekämpande verksamhet? Vilken typ av information är 

det som inhämtas vid DNA-analysen?

2. Hur ser svenska staten på användningen av registrerade DNA-profiler i brottsutredningar?
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Vilka risker och fördelar beaktas? Hur har statens syn på dessa register förändrats sedan de 

infördes i Sverige?

3. Skiljer sig svenskt synsätt från andra länders? Mer specifikt, jämförs situationen i Sverige

med den i Norge och England. Varför eller varför inte finns det skillnader? Fråga 3 är den 

centrala frågan i uppsatsen. Fråga 1 och 2 är deskriptiva frågor och kommer inte att 

behandlas i analysen. 

1.4 Avgränsningar

Studien har begränsats till Sverige och två socioekonomiskt likartade länder; omfattningen 

av projektet tillåter inte ett mer globalt perspektiv. Vidare fokuseras analysdelen på de 

aspekter som rör tankar kring och reglering av DNA-register och hur sådana tankegångar 

passar in i större strömningar inom rättssociologi.

1.5 Perspektiv, metod och teori

Perspektiv: I uppsatsen tillämpar jag ett komparativt perspektiv. Jag jämför de rättsliga 

förutsättningarna för registrering av DNA-profiler i Sverige med motsvarande rättsliga 

förutsättningar för registrering i Norge och England. Vidare tillämpar jag ett 

disciplinöverskridande perspektiv. I uppsatsen redogör jag utifrån medicinska och 

biologiska källor för hur DNA-profiler kan användas för personlig identifiering samt för vad

de kan säga om våra personliga egenskaper. Slutligen tillämpar jag ett kritiskt perspektiv på 

svenska statens förklaring till varför det är viktigt att polisen har tillgång till ett omfattande 

register över DNA-profiler. 

Metod: Inledningsvis redogör jag för medicinska, biologiska och rättsmedicinska källor 

som förklarar vad DNA är och hur DNA kan användas i brottsutredningar. I uppsatsen har 

jag använt mig av svensk lagtext i min redogörelse av det rättsliga underlaget för 

polismyndighetens lagring av DNA-profiler. Vidare har jag använt mig av propositioner och

statliga utredningar för att ge en bild av hur statliga representanter motiverar en utökad 

användning av DNA i straffrättssystemet. För att få en referenspunkt till den svenska 

registreringen av DNA profiler har jag redogjort för hur den rättsliga grunden för 

registrering ser ut i Norge och England. I redogörelsen för rättsläget i Norge använde jag 
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mig av relevant lagtext och dess förarbeten samt en artikel som redogjorde för innehållet i 

en viktig lagreform. I redogörelsen för rättsläget i England använde jag mig av relevant 

lagtext.  Den brittiska nationella DNA databasen (NDNAD) är betydligt mer kontroversiell 

än motsvarande databaser i Sverige och Norge. Därför har jag i denna del använt mig av en 

artikel som kommenterat utveckling i England samt tittat på ett uppmärksammat fall från 

Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Vidare, för att belysa problematiken med 

omfattande register över DNA-profiler, har jag använt mig av ett urval artiklar, som berör 

olika etiska och sociologiska aspekter av DNA-registrering. Utvecklingen i Sverige, Norge 

och England är likartad i den mån att ”DNA- reformer” genomförts i samtliga tre länder i 

syfte att styrka användningen av DNA-profiler i straffrättsystemet. För att ge en social 

förklaring till den samspelta utvecklingen i nämnda länder har jag använt mig av artiklar 

och böcker författade av sociologer/jurister med sociologisk inriktning.   

Teori: Ett flertal författare har sedan början av 90-talet argumenterat för att det moderna 

samhället organiserar sig i förhållande till definierade risker. En risk som har fått särskilt 

stor uppmärksamhet i västerländska samhällen är risken att utsättas för brott. Denna risk 

påverkar politiker att genomföra kontroversiella lagreformer som syftar till att stärka 

polisens möjligheter att söka och fånga misstänkta brottslingar. I vissa fall har reformerna 

enbart en skenmässig verkan, dvs. de bidrar enbart marginellt till att fler brottslingar hittas 

och döms. I andra fall har reformerna verkan i den mån att de bidrar till att fler brottslingar 

fångas, men reformerna kan verka kontraproduktivt i så mån att de bidrar till att alienera 

redan socialt utsatta grupper i samhället. Reformer som syftar till att utöka användningen av 

DNA-profiler i rättssystemet kan till viss del förklaras utifrån denna sociologiska risk- och 

kontroll- teori. 

1.6 Forskningsläge

Med tanke på att DNA-teknologin som möjliggör brottsplatsutredningar är förhållandevis 

ny är forskningen kring etiska och sociologiska aspekter på detta ämne fortfarande 

begränsade. Under senare år har dock ett flertal forskare börjat uppmärksamma området, 

och några av dessa studier finns med bland mina källor.

1.7 Uppsatsens disposition
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I första kapitlet ges en kort introduktion till ämnet och problemställningen.

I andra kapitlet ger jag en övergripande bild av vad DNA är, vad en DNA-analys innebär, 

hur DNA-teknik kan användas i brottsbekämpande verksamhet samt hur register över DNA-

profiler är användbara. 

I tredje kapitlet går jag igenom polismyndighetens olika register över registrerade DNA-

profiler. Vidare undersöker jag här ”DNA-reformer” i Sverige, som syftat till att utöka 

användningen av DNA i straffrättsprocesser. Vidare kommer jag att titta på statliga 

utredningar som behandlar frågan om huruvida PKU-biobanken borde få användas i 

brottsutredningar. I kapitlet undersöker jag varför det kan vara av intresse för polis och 

ordningsmakt att använda sig av medicinska biobanker i brottsutredningar. 

I fjärde kapitlet redogör jag för de rättsliga förutsättningarna för registrering av DNA-

profiler i Norge och England samt redogör för viktiga ”DNA-reformer” i dessa länder.

I femte kapitlet redogör jag för problematiken med att en stat använder sig av omfattande 

DNA-register. 

I sjätte kapitlet redogör jag för den sociologiska teori jag kommer att tillämpa i analysen.

I sjunde kapitlet redogör jag för min analys. 
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Kapitel 2. DNA ur ett juridiskt perspektiv

En nödvändig förutsättning för att kunna diskutera de rättsliga implikationerna av DNA-

profilering och –registrering är att man har grundläggande förståelse för vad DNA är och 

hur det används för brottsutredningar. Sålunda ges här en kort sammanfattning om DNA och

dess utnyttjande i juridiska sammanhang, med fokus på brottsutredningar.

2.1 Vad är DNA?

De flesta av människans celler har en cellkärna. I denna finns den information som krävs för

att cellerna ska kunna utföra sina specialiserade uppgifter. Grunden för informationsflödet är

långa, spiralformade, trådlika molekyler, som är uppbyggda av deoxyribonukleinsyra 

(DNA). Ryggraden i DNA utgörs av en specifik sockermolekyl (deoxyribos) kopplad till en 

fosfatgrupp. Till varje sådan socker-fosfatenhet kopplas sedan en sk kvävebas eller 

nukleotid. I cellkärnans DNA finns 4 olika nukleotider: adenin (A), guanin (G), cytosin (C) 

och tymin (T). Det som är speciellt med DNA, och som gör att den genetiska informationen 

kan förmedlas från en cell till dess dotterceller eller från en generation till nästa, är att varje 

sträng av DNA är bunden till en annan DNA-sträng genom sk komplementär bindning. 

Detta innebär att nukleotiden A bara kan binda till T på den andra strängen och att C bara 

kan binda till G. Inför en celldelning öppnas dubbelspiralen, varefter varje enkelsträng 

används som mall för att göra en ny dubbelspiral med två komplementära strängar; därmed 

erhålls två exakta kopior av modersträngen.1 

Arvsmassan hos en människa med normal kromosomuppsättning är fördelad på totalt 46 

DNA molekyler av olika längd. Varje sådan molekyl kallas för en kromosom; den längsta 

har fått namnet kromosom 1, den minsta kromosom 22. För varje sådan kromosom har man 

2 kopior, där man ärvt den ena från sin mor och den andra från sin far. Sålunda har man 

alltid dubbel uppsättning (ett par; diploid kromosomuppsättning) av varje kromosom, med 

undantag för i könscellerna (spermier hos män, äggceller hos kvinnor) där varje kromosom 

bara finns i enkel uppsättning (haploid kromosomuppsättning). De första 22 

kromosomparen är gemensamma för män och kvinnor, medan det 23:e paret, de sk 

könskromosomerna, skiljer sig mellan könen: män har könskromosomerna X och Y medan 

1 Erlandsson-Albertsson, Charlotte och Gullberg, (2002). 
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kvinnor har två X-kromosomer.2 

 I den haploida arvsmassan finns drygt 3 miljarder nukleotider. Den stora majoriteten av 

dessa har emellertid ingen känd funktion (kallas ibland ”skräp DNA”); endast några få 

procent används för att bygga upp de drygt 20,000 gener, dvs DNA sekvenser som kan läsas

av och göras om till proteiner, som man hittat hos människan. Beroende på var i arvsmassan

man tittar, kommer man att finna mer eller mindre starkt bevarade nukleotider. I de områden

som utgör gener är variationen oftast relativt liten, men utanför dessa tillåts större variation 

utan att individens hälsa eller fortplantningsförmåga tycks påverkas. Anledningen till att det 

uppstår förändringar och variation (mutationer) i DNA är att det ibland blir fel vid t ex 

kopieringen inför en celldelning eller efter att cellen utsatts för kromosomskadande ämnen. 

Tack vare att varje människa har så många nukleotider i sitt DNA innebär detta också att 

alla människor har unik arvsmassa. Enda undantaget är enäggstvillingar, som har identisk 

genetisk uppsättning. Variationen i arvsmassan kan också användas för att fastställa etniskt 

ursprung, eftersom mycket av den genetiska variation som finns idag uppstod vid en tid då 

människogrupper levde mer isolerat.3 

2.2 Hur används DNA vid brottsutredningar?

Det faktum att arvsmassan är unik för varje individ har förstås många implikationer. En av 

dessa är att variationen kan användas för att säkerställa vem som är släkt med vem eller från

vem ett vävnadsprov härstammar. Denna kunskap är dock relativt ny, och det var inte förrän 

i mitten av 1980-talet som DNA började bli intressant i juridiska sammanhang. DNA 

undersökningar i samband med brottsutredningar är idag en mycket specialiserad och 

högteknologisk verksamhet, som omges av rigorösa säkerhetsåtgärder för att påvisa DNA i 

ofta mycket små vävnadsprov (blod- eller spermiefläckar, saliv, hudflagor, hårtstrån, mm) 

samt för att undvika kontaminering (nedsmutsning) med DNA från andra källor (polis, 

labpersonal, mm). Själva analysen sker vid Nationellt forensiskt centrum (NFC). För att öka

säkerheten vid analysen och ffa för att underlätta tolkning och jämförelse av resultat, har 

man idag enats om att studera 15 specifika sk Short Tandem Repeat (STR) sekvenser av 

DNA, som man vet ofta uppvisar tydlig variation mellan olika individer. Självklart skulle 

man kunna tänka sig att undersöka hela arvsmassan, men dels vore detta mycket dyrt och 

tidsödande, dels är det tekniskt sällan möjligt med tanke på de små vävnadsmängder man 

2 Nordenskjöld, (2011).
3 Erlandsson-Albertsson, Charlotte och Gullberg, (2002); Nordenskjöld, (2011).
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har att tillgå. Dessutom ger de standardmarkörer som nu används mycket goda möjligheter 

att skilja icke-besläktade individer åt.4 Precisionen i DNA-profilen är dock avhängig av 

kvaliteten på det prov som säkrats vid brottsutredningen. De markörer som används är 

förutom med avseende på sin höga variabilitet (dvs det är hög sannolikhet att uppsättningen 

skiljer sig mellan två personer) utvalda så att de inte ska kunna ge någon information om 

risk att insjukna i ärftligt betingad sjukdom (dvs de få gener som ingår i testpanelen är inte 

sjukdomsassocierade). De säger heller inget om andra personliga egenskaper hos den 

testade individen. Däremot finns en samvariation mellan etniskt ursprung och de olika 

markörernas storlek.5 

Kapitel 3. DNA-register

3.1 Polismyndighetens register 

DNA-profiler som erhållits i samband med brottsplatsutredning sparas i Spårregistret, 

Utredningsregistret och DNA-registret.  Det rättslig underlaget för dessa register finns i 

Polisdatalagen (2010:361) kap. 4, §1-10 och Rättegångsbalken kap. 28. I Spårregistret 

registreras DNA-profiler från spår som säkrats i samband med en brottsutredning och som 

inte kan kopplas till person. I Utredningsregistret registreras DNA-profiler från skäligen 

misstänkta personer som är registrerade på någon brottsmisstanke i misstankeregistret där 

fängelse ingår i straffskalan, och som lämnat DNA-prov för analys. I DNA-registret 

registreras DNA-profiler från personer som finns registrerade i belastningsregistret och som 

dömts för brott med en annan påföljd än böter eller har godkänt ett strafföreläggande som 

avser villkorlig dom och som lämnat DNA-prov för analys.6 

3.2 Gallring och förstörelse av det biologiska materialet 

Gallring innebär att registreringen upphör och att uppgifterna raderas ur det aktuella 

registret. 

Uppgifterna i Spårregistret ska gallras senast 30 år efter registrering och i vissa specifika fall

efter 70 år.7 När gallringen sker i praktiken bestäms av brottskoden som avgör om spåret 

4 NFC, Faktablad - Dna-analyser. 
5 Agrawal, Suraksha och Khan, Faisal, (2005). 
6 Hedberg, NFC, Faktablad-  registrering och gallring i DNA-/utrednings-/spårregistren. 
7 4 kap. 7 § tredje stycket polisdatalagen  (2010:361).
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gallras antingen 15, 30 eller 70 år efter registrering.8 Uppgifterna i Utredningsregistret ska 

gallras senast när uppgifterna om den registrerade får föras in i DNA-registret eller när 

förundersökningen läggs ned, åtal ogillas, åtal bifalls men påföljden bestäms till enbart böter

eller när den registrerade godkänt ett strafföreläggande som avser enbart böter.9 Uppgifterna 

i DNA-registret ska gallras senast när uppgifterna om den registrerade gallras ur 

belastningsregistret.10  

3.3 Sökningar i register och statistik 

När ett biologiskt prov inhämtats från en person eller ett biologiskt spår säkrats på en 

brottsplats skickas en digital begäran om DNA-undersökning till NFC. De DNA-profiler 

som registreras förs över till Combined DNA Index System (CODIS), en mjukvara som 

framtagits och tillhandahålls av Federal Bureau of Investigation (FBI) i USA. I systemet 

gallras automatiskt profiler som inte längre ska finnas i polisens register. Vidare görs en 

sökning av alla nyregistrerade DNA-profiler mot de personer och spår som redan är 

registrerade. Med spår menas de DNA-profiler som registrerats i Spårregistret. 

Nyregistrerade DNA-profiler från personer och nya spår som inte träffat mot någon person i

den nationella sökningen skickas automatiskt för sökning till de länder som Sverige har ett 

DNA-utbyte med enligt Prümrådsbeslutet; mer om det i avsnittet nedan. I slutet av 2015 var 

151 931 profiler från personer registrerade och 30 064 spår fanns i Spårregistret. DNA har 

visat sig vara ett särskilt bra verktyg i utredningar av sk mängdbrott, dvs brott som är 

vanligt förekommande, såsom inbrott och stöld.  84,5% av alla registrerade träffar år 2015 

mellan person och spår skedde mot spår inhämtade från mängdbrott. 11 

3.4 Internationella sökningar

EU antog i juni 2008 det så kallade Prümrådsbeslutet.12 Beslutet rör bland annat ett förenklat

utbyte av DNA-profiler mellan länder. Utbyte av DNA-profiler enligt Prümrådsbeslutet sker

genom att med ett land i taget först genomföra en massjämförelse då alla spår i spårregistret 

jämförs mellan de båda ländernas register. Sedan vidtar dagliga sökningar då DNA-profiler 

från alla nya personer och nya spår, som inte träffar mot någon person i det egna registret 

söks mot det andra landet. I slutet av 2015 gjorde Sverige DNA-sökningar mot 10 länder 

8 Hedberg, NFC, Faktablad - registrering och gallring i DNA-/utrednings-/spårregistren. 
9   4 kap. 7 § andra stycket  polisdatalagen.
10 4 kap. 7 § första stycket polisdatalagen.
11 NFC, Årsrapport 2015 Dna-registerverksamhet. 
12 Rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008. 
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inom Prümsamarbetsregionen. För att göra sökningar i och ta emot sökningar från de länder 

som Sverige ännu inte har ett Prümsamarbete med och länder utanför EU görs manuella 

sökningar med hjälp av en blankett som Interpol tagit fram.13 

3.5 Ändamålet med Polisdatalagen

Spårregistret, Utredningsregistret och DNA-registret är upprättade i syfte att underlätta 

brottsutredningar, dvs att med hjälp av dessa register knyta spår från en brottsplats till en 

eller flera personer. Utifrån det ovan redogörande stycket om gallring framgår det att 

Polisdatalagen skiljer DNA-profiler upprättade över dömda personer som begått brott av 

viss dignitet från DNA-profiler upprättade över personer som ännu ej dömts eller enbart 

dömts till böter. DNA-profiler upprättade över den första gruppen får sparas i polisens 

DNA-register till skillnad från den andra gruppen som ska gallras när utredningen är 

avslutad.  Det görs även en skillnad mellan å ena sidan DNA-profiler som ej kan kopplas till

kända personer och å andra sidan DNA-profiler som kan kopplas till kända personer. Den 

första gruppen kan sparas i polisens register under mycket lång tid till skillnad från den 

andra gruppen som antingen sparas i Utredningsregistret eller DNA-registret under 

begränsad tid. Statens avsikt med att särreglera de olika registren kan till viss del utläsas ur 

1 kap 1 § polisdatalagen: ”Syftet med denna lag är att ge polisen möjlighet att behandla 

personuppgifter på ett ändamålsenligt sätt i sin brottsbekämpande verksamhet och att 

skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid en sådan behandling”. 

Särregleringen speglar lagens syfte att skapa balans mellan två motstående intressen. Lagen 

erkänner polisens behov av att använda registren för att på ett effektivt sätt bekämpa 

brottslighet, samtidigt som lagen ska minimera risken för intrång i den personliga 

integriteten. För att få en djupare förståelse för ändamålet med dagens reglering av DNA-

register kan det vara av vikt att granska lagförändringar och motiven bakom dessa.

3.6 En lagreform

I Sverige genomfördes en lagreform 2005 i vilken möjligheten att ta och registrera uppgifter

om DNA-analyser i brottmål utvidgades.14 Före lagreformen fick polismyndigheten bara 

använda sig av två register: DNA-registret och Spårregistret. DNA-registret innehöll före 

13 NFC, Årsrapport 2015 Dna-registerverksamhet.
14 SFS 2005:877 Lag om ändring i Polisdatalagen (1998:622). Ändringen trädde i kraft den 1 januari 2006. I dag 
är Polisdatalagen (1998:622) upphävd, men de ändringar som jag nämner i avsnittet återfinns i gällande lag: 
Polisdatalagen (2010:361). Ändringar genomfördes även i rättegångsbalken (RB). Se prop. 2005/06:29 s. 4. 
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lagreformen enbart uppgifter om resultat av DNA-analyser från personer som dömts för 

vissa grövre brott.  DNA  kunde tas i bevissyfte mot en persons vilja. Under 

förutsättningarna att personen i fråga var skäligen misstänkt för brott på vilket fängelse 

kunde följa och att det behövdes för att utröna omständigheter som kunde vara av betydelse 

för utredningen om brottet.15 Den rättsliga grunden för inhämtning och lagring av DNA-

profiler byggde till stora delar på Europarådets rekommendation NO. R (92) ”om 

användning av DNA-analys inom det straffrättsliga systemet”. Regeringen ansåg dock att 

det fanns anledning att frångå rekommendationen från Europarådet.  I och med att 

lagreformen genomfördes kunde DNA-profiler på personer som dömts för en straffbelagd 

handling med fängelse i straffskalan registreras i DNA-registret. Lagändringen motiverades 

bl.a. med argumentet att tekniken hade visat sig användbar vid utredandet av 

mängdbrottslighet och att ett väl utbyggt DNA-register som omfattar medparten av alla 

aktiva kriminella i landet torde utgöra ett viktigt verktyg för polisen i den brottsbekämpande

verksamheten. De risker för den enskildes integritet som registreringen kunde innebära 

ansågs förhållandevis begränsade. Regeringen påpekade att de DNA-profiler som togs fram 

med den kriminaltekniska analysen av DNA-provet inte ger information om några 

personlighetsegenskaper, utan att de enbart kan användas för identifieringsändamål. Vad 

gällde risken att det i framtiden skulle kunna bli möjligt att utläsa även personlighetsdrag ur 

de DNA-profiler som registreras, bedömde regeringen att det redan fanns en 

tillfredsställande reglering16 av vilken information som fick inhämtas från dessa profiler, 

varför detta inte var ett hinder för en lagändring. 

 I och med lagändringen infördes också ett nytt register: Utredningsregistret. Lagändringen 

innebar att personer som är skäligen misstänkta för ett brott som kan leda till fängelse ska 

kunna registreras i detta separata register. Regeringen ansåg att det från 

brottsbekämpningssynpunkt fanns klara fördelar med ett register som innehåller uppgift 

även om personer som inte är dömda, men väl skäligen misstänkta för brott. Ändringen 

genomfördes för att en registrering av DNA-profil inte ska behöva avvakta en 

lagkraftvunnen dom. Tyngd lades vid att ett utredningsregister skulle bidra till att fler brott 

uppklarades. Vad gällde integritetsrisker resonerade regeringen som i stycket ovan, dvs att 

risken för intrång i den personliga integriteten är ringa. Dock ansåg regeringen att det ur 

integritetssynpunkt var lämpligt att uppgifter om misstänkta personer inte blandades med 

uppgifter om dömda personer.  

15 Se prop. 2005/06:29 s. 10.
16 Regeringen hänvisade till en § vars motsvarighet idag återfinns i 4 kap. 3 § i Polisdatalagen (2010:361). ”En  
DNA-profil som registreras får endast ge information om identitet och inte om egenskaper.” 
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 En tredje lagändring av vikt är att det tidigare kravet på att ett prov ska ha tagits under en 

utredning för brott slopades. Regeringen inskränker dock lagändringen genom vissa 

regleringar för att undvika att prov som har tagits i helt andra sammanhang, t ex inom 

sjukvården, tas som grund för registrering i de DNA- och Utredningsregister som förs med 

stöd av Polisdatalagen.17 

3.7 Kommentar

Hittills kan det kort konstateras att staten har förespråkat en utökad användning av DNA i 

straffrättssystemet. Huvudskälet till detta är att DNA-teknik visat sig vara ett effektivt 

verktyg för att få fällande domar. Detta argument har hittills visat sig väga tyngre än 

eventuella risker för intrång i den enskildes integritet. Slutligen, vid besvarande av 

Frågeställning 2, ska jag titta närmare på statliga utredningar som undersöker om 

polismyndigheten ska få tillgång till den sk PKU-biobanken i brottsutredningar; detta 

register skulle vid användning i brottsutredningar ge polismyndigheten tillgång till närmast 

rikstäckande DNA-profiler. 

3.8 PKU-biobanken

Regeringen tillsatte i år (2016 i skrivande stund) en statlig utredning: En ändamålsenlig 

reglering för biobanker. I utredningen ingår frågan om vävnadsprover från PKU-biobanken 

ska få användas för brottsutredande ändamål. PKU-biobanken är ett register med blodprov 

som tas på alla nyfödda i Sverige. Provet tas i syfte att diagnostisera ett antal medfödda 

sjukdomar för vilka det är viktigt att starta behandling tidigt, helst innan sjukdomssymptom 

uppkommit; namnet PKU är en förkortning för just en sådan sjukdom (fenylketonuri, 

PhenylKetonUria på engelska), som var en av de första som kunde diagnostiseras hos 

nyfödda. I registret finns prover sparade från dem som är födda 1 januari 1975 och senare, 

och innehåller cirka fyra miljoner prover.18 Anledningen till att provet sparas är av 

medicinska skäl: för uppföljning av den enskildes hälsa och för forskningsändamål. 

Regeringen vill i utredningen ta reda på om PKU-biobanken ska vara tillåten att användas 

för utredning av allvarligare brott. Även andra biobanker ska undersökas. Utredaren ska 

analysera vilka fördelar och risker som finns med att göra PKU-biobanken tillgänglig för 

brottsutredande ändamål. Vilka risker och fördelar som ska undersökas framgår dock inte 

klart av direktivet. Emellertid verkar den största farhågan röra att privatpersoner kan komma

17 Se Prop. 2005/06:29 s. 28-32.
18  Karolinska Universitetslaboratoriet, informationsbroschyr om PKU provet från 2016-03.
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att avstå från att lämna prov till biobanken, eller begära att få sitt prov borttaget från den, 

om registret används i brottsutredningar. Detta skulle då potentiellt kunna vara till men för 

patienter och sjukvården. Utredningen ska också värdera om PKU-biobanken har en sådan 

särställning gentemot andra biobanker att möjligheten att lämna ut prover till 

brottsutredande verksamhet inte ska vara tillåtet från PKU-biobanken men väl från andra 

biobanker.19  

3.9 En ny biobankslag SOU 2010:81

Möjligheten att använda PKU-biobanken i brottsutredningar har utretts tidigare.20 

Utredningen utmynnade i betänkandet En ny biobankslag (SOU 2010:81). I utredningen 

föreslogs ett förbud mot att vävnadsprover från biobanker som omfattades av biobankslagen

används för brottsutredningar, vilket skulle innebära att polisen inte under några 

omständigheter kunde ha fått tillgång till PKU-biobanken. Det huvudsakliga skälet för detta 

förslag var att det ansågs finnas en risk för att tilltron till sjukvården skulle undergrävas om 

det inte tydligt framgick att biobanker för medicinska syften inte fick användas i 

brottsutredningar. Ett viktigt skäl för förslaget var också att behovet av att ta vävnadsprover 

i beslag för brottsutredningar ansågs ringa.21 Utredningen ledde inte till någon ny 

lagstiftning.22  

3.10 Varför biobanker inom sjukvården kan vara av intresse för polisen

Biobanker inom sjukvården kan vara av särskilt intresse att använda för rättsmedicinska 

syften. Biobanker kan innehålla hälsoinformation på personer som inte finns tillgänglig i de 

databaser rättsväsendet normalt har tillgång till. Detta kan skapa situationer där dessa 

biobanker är av stort intresse i brottsutredningar. Jakten på den sicilianska maffiabossen 

Benardo Provenzano illustrerar ett sådant fall. 

 Bernardo Provenzano blev ”gudfader” för den sicilianska maffian 1993. Under den tid 

Provenzano styrde maffian använde han sig aldrig av telefon. Istället kommunicerade han 

med hjälp av små lappar, ”pizzini”, som skickades via komplicerade nätverk av budbärare. 

Provenzano var så skicklig på att hålla en låg profil att han under en lång period troddes 

vara avliden. År 2005 fick emellertid polisen ett tips om att Provenzano fortsatt var i livet. 

19 Se dir. 2016:41, kommittédirektiv. 
20 Se dir. 2008:71, kommittédirektiv. 
21  Se SOU 2010:81 sid. 523 f. 
22 Se dir. 2016:41, kommittédirektiv.
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En källa inom maffian berättade att Provenzano under ett falskt namn hade åkt till Marseille 

i Frankrike för att bli behandlad för prostatacancer. Efter en polisräd på kliniken fann man 

en sjukjournal rörande en patient som aldrig hade blivit inlagd på sjukhuset. Journalen 

misstänktes tillhöra Provenzano. Genom att jämföra DNA från ett vävnadsprov som sparats 

på kliniken mot DNA från Provenzanos bror, som fanns sparat på sjukhuset i Palermo, gick 

det att bekräfta att Provenzano var i livet. Tack vare förnyade utredningsinsatser kunde så 

den italienska polisen slutligen gripa Provenzano på en bondgård belägen en dryg mil 

utanför hans födelseby Corleone.23

I vissa fall begärs, på grund av brådskande omständigheter, snabb tillgång till dessa

biobanker. Risken är då stor att inhämtande av personlig data sker utan att en ordentlig 

utredning av potentiella integritetsproblem eller andra etiska frågeställningar hunnit belysas.

När den svenska utrikesministern Anna Lindh mördades 2003 begärde polisen tillgång till 

den misstänkte förövarens blodprov från PKU-biobanken. Polisen gavs tillgång till provet i 

biobanken, vilket ledde till att den misstänkte kunde bindas till brottet. I det aktuella fallet 

inhämtades aldrig godkännande från domstol, något som senare kritiserades. Både 

Justitieombudsmannen (JO) och Socialstyrelsen riktade kritik mot handläggningen av 

fallet.24  JO ansåg att begäran att inhämta provet borde prövats i tingsrätt, i form av begäran 

om husrannsakan. Domstolen hade då kunnat göra en ”...avvägning mellan 

brottsutredningens intresse, å ena sidan, och de motstående enskilda och allmänna intressena

som regleringen av bl.a. frågor om utlämnande prover i lagen om biobanker i hälso- och 

sjukvård m.m. syftar till att tillgodose, å den andra... ”25 

Kapitel 4. Utländsk rätt 

4.1 Norge

Den norska polisen använder sig av tre register för registrering av DNA-profiler: ett 

identitetsregister, ett efterforskningsregister och ett spårregister. Det rättsliga underlaget för 

23 Butler. (2007). 
24 SOU 2010:81 sid. 500 f. 
25 JO 2006/07 s. 62.
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dessa register finns i lov om behandling av opplysninger i politi og påtalmyndigheten 

(politregisterloven) 12 §, forskrift om behandling av opplysninger i politit og 

påtalemyndigheten (politiregisterföreskriften) kapitel 45 och lov om rettergangsmåten i 

straffsaker (straffeprosessloven) § 158. I identitetsregistret registreras de personer som 

dömts för en straffbar handling som enligt lag kan leda till fängelse, till exempel stöld och 

inbrott. I efterforskningsregister registreras de personer som är skäligen misstänka för en 

straffbar handling som enligt lag kan leda till fängelse. I spårregistret kan det registreras 

upplysningar om personer med okänd identitet i de fall upplysningen har en koppling till en 

ouppklarad brottsutredning.26  Profil upprättad över en person och som sparats i 

identitetsregistret ska raderas senast fem år efter att personen i fråga har dött. Profiler i 

efterforskningsregistret ska raderas när utredningen är avslutad om personen i fråga ej 

dömts. Om förutsättningarna för registrering i identitetsregistret är uppfyllda överförs 

profilen dit. 27 Det biologiska materialet ska förstöras direkt efter att DNA-analys 

genomförts.28 I Norge genomfördes 2008 en lagreform som syftade till utökad användning 

av DNA i straffrättssystemet.29 Polisen fick då möjlighet att lagra biologiskt material i 

efterforskningsregistret från personer misstänkta för mindre alvarliga brott, så som stöld och

inbrott. Vidare tilläts en permanent registrering av personer dömda för dessa brott.30 

En intressant skillnad mellan Norge och Sverige kan noteras vid jämförelse av 

hantering av biobanksprov för brottsutredningar.  I en utredning rörande ett väpnat rån i 

Norge, var en cancerpatient den huvudmisstänkte. Den misstänkte hade dött sex månader 

efter inbrottet. Det fanns sparat DNA från den misstänkte i en biobank på ett sjukhus, varför 

polisen ville jämföra DNA som funnits på brottsplatsen med den misstänktes DNA från 

biobanken. Sjukhuset nekade till att lämna provet med motiveringen att det inte fanns 

rättsligt stöd för polisens begäran. Högsta domstolen (HD) i Norge fann att material sparat i 

den aktuella biobanken enbart kunde utlämnas efter ett uttryckligt godkännande från den 

som givit materialet. I detta fall nekades sålunda polisen tillgång av HD i Norge. 31

4.2 England

Reglerna för inhämtning prover och DNA-analyser i England är reglerade i The Police and 

26 Politiregistrloven § 12.
27 Politiregisterforskriften kap. 45 § 17.
28 Politiregisterforskriften kap. 45 § 18.
29  Se prop. Nr 19 till Odelsting 2006-2007.
30 Aarli, (2012).
31  O’Doherty m.fl. (2016).
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Criminal Act (PACE) från 1984, med senare ändringar. Jag redogör endast för några av de 

viktigare ändringarna. The Criminal Justice and Police Act från 2001 tillät att DNA-profiler 

sparades i den nationella DNA-databasen även om en person inte dömdes för ett brott.32  

Lagen ändrades igen genom The Criminal Justice Act från 2003. Ändringen då innebar att 

biologiska prover kunde inhämtas och registreras från samtliga personer som arresterades, 

innan ens personen blivit åtalad för ett brott.33 Detta resulterade i att mer än en miljon DNA-

profiler från oskyldiga personer kunde registreras i den nationella DNA-databasen. Försök 

att ytterligare expandera databasen framfördes 2006, då premiärminister Tony Blair föreslog

att en universell DNA-databas som innefattade samtliga medborgare i landet skulle inrättas. 

Förslaget genomfördes aldrig. Att registrera DNA-profiler från oskyldiga har visat sig 

endast ha en marginell skillnad på antalet lösta brott. Anledningen till detta är att det är 

ovanligt att oskyldiga personer begår brott i framtiden. DNA-reformerna i England har varit 

källa till omfattande politisk debatt.  Slutligen visade sig lagstiftningen oförenlig med de 

europeiska mänskliga rättigheterna. I ett beslut i ärendet S and Marper v United Kingdom 

(2008) dömde den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter att det var en kränkning 

av rätten till privatliv att bibehålla biologiska prover och DNA-profiler från personer 

oskyldiga till brott. Som svar på domen kom the Protection of Freedoms Act 2012. 

Resultatet blev att 1.7 miljoner DNA profiler på oskyldiga och barn togs bort från DNA-

databasen och 7,5 miljoner biologiska prover förstördes.34 Trots dessa inskränkningar är 

registreringen mer omfattande i England än i Sverige. För det första får DNA-profiler sparas

för all framtid om en person, oavsett ålder, dömts för allvarligt brott (våldsbrott, våldtäkt, 

terrorism, inbrott) samt från vuxna som dömts för brott där påföljden vanligtvis är fängelse; 

från minderåriga som döms för första gången kan DNA-profil sparas i 5 år, men efter 

ytterligare domar kan de sparas för alltid. För det andra kan i England DNA-profiler även 

sparas från personer som inte dömts för brott: från person som åtalats men ej dömts för 

allvarligt brott kan DNA sparas i 3-5 år; samma gäller för person som arresterats men ej 

åtalats för allvarligt brott. En annan skillnad gentemot Sverige är att man inrättat en särskild 

instans – ”the Biometrics Commissioner”– dit polisen måste vända sig om man vill spara 

DNA-profil från person som arresterats, men ej åtalats, för allvarligt brott.35

32 Criminal Justice and Police Act från 2001 sektion 82  som ersätter sektion 64 (1A) i Police and Criminal 
Evidence Act från 1984.
33 Criminal Justice Act från 2003 sektion 10(2) som ersätter sektion 63 i Police and Criminal Evidence Act från 
1984.
34 Wallace m.fl. (2014). 
35 Gov. UK, Home office, (2013).
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4.3 Konklusion

Sammanfattningsvis, finns betydande likheter mellan lagstiftningarna i Sverige, Norge och 

England. Bortsett från enstaka skillnader i hantering (jfr svensk hantering av PKU-registret 

i samband med Anna Lindh-mordet med norska HDs nej till att använda sjukvårdsbiobank 

för brottsutredning) och tillfälligt mycket vidlyftig DNA-registrering i England, har 

lagreformer i samtliga länder lett till tämligen omfattande registrering och användning av 

DNA-profiler. Dock sker lagringen av DNA-profiler under längre tid (ingen tidsgräns) i 

såväl Norge som England, och kraven på grad av brott är betydligt lägre för registrering i 

England. Den viktigaste skillnaden är dock att man i England kan spara DNA-profiler i upp 

till 5 år från personer som enbart arresterats, men ej åtalats, för brott.  

Kapitel 5. Problem med att använda DNA-profiler i 

straffrättssystemet  

5.1 Risk för intrång i den personliga integriteten

I Sverige har integritetsrisker och risker i övrigt vägts lätt när de ställts mot den potential 

DNA-profiler har att bidra till fällande domar. Regeringen har med viss rätta i prop. 

2005/06:29 Utvidgad användning av DNA-teknik inom brottsbekämpningen m.m som 

redogörs för i avsnittet ovan ”En lagreform”, hävdat att DNA-profiler, eftersom de ger 

mycket begränsad information om arvsmassan, säger mycket lite om personliga egenskaper. 

Dock finns det andra risker som regeringen underlät att kommentera. Sålunda finns studier 

och artiklar som lyfter fram etiska och sociala problemställningar som är viktiga att beakta 

vid en extensiv användning av DNA  i straffrättsystemet. 

5.2 Etisk problematik 

I september 2007 publicerade the Nuffield Council on Bioethics en rapport, The forensic use

of bioinformation: ethical issues; Nuffield Council är en oberoende brittisk organisation 

med syfte att informera och rådge myndigheter och organisationer i bioetiska frågor. Deras 

rapport var en bidragande faktor till det beslut den Europeiska domstolen för mänskliga 

rättigheter tog i S and Marper v United Kingdom.  Etiska problem som förts fram vid 
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användningen av DNA i det straffrättsliga systemet är bl a möjligheten att genom DNA-

profiler kartlägga brottslingars/brottsmisstänktas etniska ursprung och möjligheten att kunna

kartlägga familjerelationer. I det första fallet finns det en risk att en överrepresentation av 

etniska grupper i DNA-register kan förstärka rasistiska åsikter om benägenhet för 

kriminalitet. I det andra fallet är risken att känslig information rörande familjeförhållanden 

riskerar att röjas i samband med brottsutredningar. 

5.3 Social problematik

Artikeln Genetic Justice and Transformations of Criminal Procedure av författaren Ragna 

Aarli redogör för sociala problem som riskerar uppstå när DNA ges allt större plats i 

rättsprocesser. Artikeln har som utgångspunkt DNA reformen i Norge år 2008. DNA är ett 

objektivt bevismedel och riskerar att reducera individens (den misstänktes) roll i 

rättsprocessen. Om en matchande DNA-profil, tillsammans med andra objektiva bevis, är 

tillräckligt för att få en fällande dom, skulle förövaren teoretiskt sett inte behöva närvara vid

rättegången. DNA-reformer i rättsväsendet erbjuder snabba processer som kan underlätta 

hanteringen av mängdbrott. Reformen innebär samtidigt en mekanisering av rättsprocessen. 

Detta kan vara kontraproduktivt för kommunikationen mellan samhället och brottslingar och

vice versa. Allt mindre fokus läggs på parterna i rättegången och allt större fokus läggs på 

objektiv bevisning. Av artikeln framgår att det finns få studier kring hur deltagare i 

rättsprocesser påverkas av att pröva och bli prövade av DNA-bevisning. Vikt läggs vid att 

sådana studier borde utföras i takt med att DNA-profiler får en allt större betydelse i 

rättsprocesser.36

Visst stöd för denna åsikt kan man finna i en undersökning som genomförts i Portugal. 

Författarna undersökte hur fångar ser på DNA-bevis i rättsprocesser genom att intervjua 31 

portugisiska fångar och beskriver sina resultat i artikeln Criminal Genomic Pragmatism: 

Prisoners’ Representations of DNA Technology and Biosecurity. Undersökningen kom fram 

till att fångarna ansåg att DNA var en tillförlitlig teknik för att identifiera individer. Däremot

fanns det en stor misstro mot hur denna teknik användes inom det straffrättsliga systemet, av

domstolar och polisen. Exempelvis fanns en uttalad oro för att DNA kan placeras på 

brottsplatser av polisen för att ”sätta dit” personer. Enligt artikeln har liknande studier 

utförda i Österrikiske och USA visat på samma misstro mot DNA-teknologi. Författarna 

tolkade misstron som grundad i fångarnas negativt laddade förhållande till rättssystemet och

36 Aarli, (2012). 
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deras känsla av att personer som en gång straffats oftare misstänks och arresteras i samband 

med nya brott.  Intressant nog tyckte många av fångarna att DNA-profiler skulle sparas 

längre och för fler typer av brott än vad som godkänts av portugisisk lag (DNA-profil sparas

från alla som dömts till åtminstone 3 års fängelse).37

Kapitel 6. En sociologisk teori 

Professorn i juridik och sociologi vid New Yorks universitet, David Garland, redogör i 

boken The Culture of Control. Crime and Social Order in Contemporary Society från 2001 

för ett nytt samhälleligt svar på brott i det ”moderna samhället”, dvs västerländska 

samhällen, med fokus på Storbritannien och USA, från 1950-talet och framåt. Han 

konstaterar att efterkrigstiden inneburit en tid av ökat välstånd, men att denna nya 

ekonomiska frihet även inneburit en ökad polarisering i samhället mellan rika och fattiga. 

Denna period har även varit präglad av ökad brottslighet. Dessa två negativa aspekter av det

”moderna samhället” har bidragit till en oro i samhället som utmynnat i en ökad rädsla för 

brott. Denna rädsla har i sin tur skapat politiska motiv för kontroversiella reformer, syftande 

till att stärka polisens möjligheter att söka och fånga brottslingar, snarare än till att försöka 

åtgärda de sociala orättvisor och problem som sannolikt utgör grogrunden för många brott. 

Sålunda har fokus skiftat från brottsförebyggande åtgärder till åtgärder (fler och längre 

fängelsestraff, ökad övervakning i form av kameror, mm) som syftar till att lagföra 

brottslingar. Politiker kan genom dessa åtgärder på ett förhållandevis enkelt sätt ge intryck 

av att staten fortfarande har kontroll över brottsligheten i samhället. Garland hävdar dock att

dessa reformer ofta enbart haft en skenbar effekt, där huvudsyftet från politikernas sida är 

att visa handlingskraft. Förvisso har reformerna haft verkan i den mån att de ökar antalet 

uppklarade brott, men de är samtidigt kontraproduktiva i så mån att de bidrar till att alienera 

socialt utsatta grupper i samhället.38 Författarna till boken Laglöst land, som specifikt 

avhandlar situationen i Sverige, argumenterar för att liknande sociala tankegångar som 

David Garland beskriver är aktuella även här och att de därmed påverkar 

kriminalpolitiken.39 DNA-reformer kan självklart förklaras utifrån att de är en naturlig 

utveckling som svarar mot nya tekniska landvinningar, men de allt mer omfattande DNA-

register som införts passar, enligt min mening, väl in i de risk- och kontroll-teorier som 

37 Machado och Silvia, (2012). 
38 Garland, (2001).
39 Flyghed och Hörnqvist,  (2003). 
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David Garland och andra lagt fram.

Kapitel 7. Analys 

I Sverige, Norge och England har det genomförts DNA-reformer som syftar till att öka 

användningen av DNA-profiler i straffrättssystemet. I samtliga länder används DNA-

profiler numera för att lösa vardagsbrott. I de stora dragen är alltså utvecklingen likartad i 

Sverige, Norge och England. Dock kan det noteras att processen i England inneburit en mer 

omfattande registrering av DNA-profiler än i Sverige och Norge, med bevarande av data 

också från personer som inte dömts för ett brott. Det faktum att DNA-registreringen nått 

längst i England, som också är det land som har mest omfattande kameraövervakning40, är i 

sin tur i god samklang med Garlands teori om den generalla utvecklingen av 

välfärdssamhällen mot riskhanterande ”övervakningssamhällen”. Anledningen till att DNA- 

reformerna har genomförts i Sverige, Norge och England kan förklaras med att det är ett 

naturligt svar på nya tekniska möjligheter. DNA är ett bevismedel med liten felmarginal och 

därmed har det ett högt bevisvärde. I flera uppmärksammade brottsutredningar har DNA-

profilering visat sig vara avgörande för att fånga förövare (t ex Anna Lindh, Bernardo 

Provenzano). Men DNA-reformerna måste också förklaras utifrån ett förhållandevis nytt 

och växande socialt kontrollbehov i det moderna samhället och utifrån en ökad rädsla för 

brott. Genom att effektivisera straffrättssystemet söker stater dämpa den allmänna rädslan 

för brott. Ibland kan detta ge sig uttryck i en överdriven och omotiverad övervakning. Ett 

bra exempel på detta är DNA-reformerna i England 2001 och 2003, som innebar att DNA-

profiler från oskyldiga registrerades och sparades i den nationella DNA-databasen. Detta 

gjordes utan att det fanns tydliga belägg för att reformen skulle innebära att fler brott löstes. 

Även den av den svenska regeringen tillsatta utredningen En ändamålsenlig reglering för 

biobanker tenderar till viss del vara ett uttryck för ett socialt kontrollbehov. SOU 2010:81 

”En ny Biobankslag” visade att polisens faktiska behov av biologiska prover från PKU-

biobanken var litet, samtidigt som det finns en risk för att denna typ av 

”andrahandsanvändning” av biobanker skapar misstro mellan staten och medborgare. Detta 

till men för sjukvården och medicinsk forskning. Slutligen kan de DNA-reformer i Sverige 

och Norge, genomförda 2005 respektive 2008, som innebar att DNA-profiler kunde 

användas i bekämpningen av vardagsbrott diskuteras. I dessa fall finns det stöd för att 

40  Opitz, Dagens nyheter, (2006).
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reformerna har bidragit till att lösa fler brott, men de sociala konsekvenserna av reformerna 

är inte utförligt undersökta.
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