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Lagstiftning
De svenska dna-, utrednings- och spårregistren finns vid Nationellt forensiskt centrum
(NFC). Lagstiftningen som reglerar registren är 5 kap. §§ 1-10 lag (2018:1693) om
polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område och Rättegångsbalken (kap. 28).
Registerträffar
En registerträff består av ett sökprov och ett träffprov som har en gemensam dna-profil.
En registerträff genereras vid automatisk jämförelse mellan dna-profiler i spår-, utrednings- och dna-registret och redovisas i en träffrapport. NFC utför normalt registreringar och sökningar i dna-registren varje vardag. En träffrapport kan innehålla en eller
flera registerträffar. Spår/person som ingår i en träffrapport kan härröra från ärenden
som ännu inte slutredovisats. Om flera spår inom ett ärende har samma dna-profil registreras enbart dna-profilen från ett av spåren. Observera att det för respektive spår i en
träffrapport därför kan finnas ytterligare överensstämmande dna-profiler redovisade i
sakkunnigutlåtandet eller redovisning dna i det ärende som spåret ursprungligen undersöktes i. Därför ska en träffrapport alltid samläsas/kompletteras med dessa utlåtanden.
Sökprov är den dna-profil som är senast registrerad och som vid sökning ger upphov
till träff mot en eller flera tidigare registrerade dna-profiler, så kallade träffprov/träffprover. Sök- och träffprov kan komma från en person eller ett spår.
Registervård av personuppgifter
För personer i utredningsregistret jämförs personuppgifter, brottsmisstankenummer
och K-nummer med uppgifterna som finns i misstankeregistret (MR) och belastningsregistret (BR). När uppgifter inte stämmer med MR och/eller BR rättas de manuellt av
Rättsavdelningen, Informationsförvaltningssektionen i Kiruna. Uppgifter i dnaoch/eller utredningsregistren kan därför avvika från de som angavs när ett personprov
ursprungligen skickades in för dna-analys. För personer i dna-registret görs inga automatiska ändringar eller rättningar av uppgifter.
Slutsatser i träffrapporter
Den gemensamma dna-profilen för sök- och träffprov utgör underlag för den statistiska
beräkningen av risken för slumpmässig överensstämmelse, vilket i sin tur utgör underlaget för slutsatsen för träffen. Slutsatsen baseras på risken för slumpmässig överensstämmelse mellan två obesläktade personer. En referensdatabas (ett urval av svensk
normalbefolkning) ligger till grund för denna statistiska beräkning.
Slutsatserna för registerträffar uttrycks med NFC:s utlåtandeskala. Endast skalstegen
Grad +4, Grad +3 och Grad +2 kan erhållas vilket beror på kvalitetskraven för registrering av dna-spår, se faktablad Registrering och gallring i dna-/utrednings och spårregistren. Detta gäller under förutsättning att man bortser från möjligheten att dna:t
kommer från en nära släkting, se faktablad Information kring dna och begreppet nära
släktskap.
Skillnaden mellan träffrapport och sakkunnigutlåtande
I en träffrapport redovisas resultatet av automatiska jämförelser mellan dna-profiler i
spår-, utrednings- och dna-registret. I ett sakkunnigutlåtande jämförs spår och person/personer manuellt inom ett ärende, vilket även innebär att blandbilder och partiella
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profiler kan jämföras mot misstänkta i ärendet. I sakkunnigutlåtanden redovisas såväl
uteslutningar som överensstämmelser mellan personer och spår inom ett ärende. I träffrapporten redovisas bara överensstämmelser, d v s negativa sökresultat redovisas inte.
En träff mellan ett sökprov och träffprov innebär dock att ingen av alla de övriga dnaprofilerna i spår-, utrednings- och dna-registret kan ha samma ursprung som sökprovet
och träffprovet/proven. Alla dessa övriga dna-profiler är därför uteslutna.
Ett enskilt resultat i en träffrapport är helt likvärdigt med motsvarande resultat i ett
sakkunnigutlåtande. Resultatet (överensstämmelsen mellan dna-profilerna) kan alltså
inte bli mer säkert för att det har framkommit i en jämförelse mellan en dna-profil från
ett spår och en utpekad person i ett ärende. Resultatet förstärker eventuella kopplingar
som har gjorts mellan spåret och personen utan beaktande av dna-analysen.
Vart skickas träffrapporten?
Träffrapporter skickas med elektronisk underskrift till de e-postbrevlådor som Polismyndigheten och andra myndigheter har angett för dna-träffrapporter:
• Den region/myndighet som skickat in spåret/spåren.
• Den region/myndighet som skickat in personprovet om personen är registrerad i
utredningsregistret. Om personen endast är registerad i dna-registret skickas ingen
träffrapport.
Den regionala brottsamordningen ansvarar för att skicka vidare samtliga träffrapporter
till rätt personer såsom handläggare och utredare.
Metodik
Spår som ingår i träffrapporter har undersökts med de standardförfaranden och metoder
som ingår i laboratoriets ackreditering enligt ISO/IEC 17025 och anges i det sakkunnigutlåtande eller redovisning dna där spåret ingick. Salivprov som tagits med
NFC:s provtagningssats efter 1 januari 2006 har undersökts med metoderna 869, 870,
736 och 765. Träffar/träffrapporter hanteras och redovisas enligt standardförfarande
882.
Information och kontakt
Intrapolis och Internet:
Standardförfaranden och metoder: http://nfc.polisen.se/tjanster/standardforfarandenoch-metoder/

https://nfc.polisen.se/om-nfc/informationsmaterial/faktablad/
nfc.dnaregister@polisen.se, 010-562 80 20
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