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Over hele den vestlige verden etableres og utvides bruken av DNA-registre,
og DNA-bevis benyttes i økende grad i etterforskning og strafferettspleien. I
media fremmes DNA som et sikkert og godt bevis, både gjennom journalistiske oppslag og gjennom fiksjon: DNA-bevis bidrar til å fange ”the bad guys”,
og på denne måten bidrar det også til et tryggere og sikrere samfunn. I intervjuene denne artikkelen er basert på var usikkerhetsmomenter knyttet til bruk
av DNA-bevis i strafferettspleien et sentralt tema. Ifølge informantene var et
av de største usikkerhetsmomentene knyttet til bruk av DNA i strafferettspleien at DNA-bevis vektes for tungt. I denne artikkelen analyseres derfor
bruk av DNA-bevis i strafferettspleien i lys av Latours teori om delegering av
ansvar til tilsynelatende objektive artefakter som DNA-bevis. Det vises til tre
hovedgrunner til at DNA delegeres for stort ansvar: teknologitillit, kunnskapsutfordringer og ekspertveldet.

Nøkkelord: DNA, Latour, delegering, artefakter
I media fremstilles DNA som et meget sikkert og gagnlig bevis, både gjennom
journalistiske oppslag og gjennom fiksjon: DNA-bevis bidrar til at ”the bad
guys” blir tatt, og på denne måten bidrar det også til et tryggere og sikrere
samfunn. ”Slåtten-saken”, ”Lommemann-saken” og ”NOKAS-saken” er eksempler på norske, profilerte saker med stort fokus på DNA. DNA-bevis er
også blitt en sentral ”rolleinnehaver” i kriminalserier og filmer, eksempelvis
CSI. I serier som denne fremstilles det som om de tekniske bevisene er de som
løser saker og forteller sannheten, nesten helt alene (Kruse 2010, Lynch et al.
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2008). Når tekniske bevis er involvert i en kriminalsak på film, resulterer identifikasjonsprosessen alltid i en konklusjon om hvem som er forbryteren.
Virkeligheten er annerledes.
Det er ikke bare i media DNA-bevis fremstilles som et sikkert bevis som
bidrar til et trygt samfunn. I Norge trådte DNA-reformen i kraft 1. september
2008. Reformen åpnet for utvidet bruk av DNA i strafferettspleien. Totalt er
det bevilget rundt 300 millioner kroner til DNA-reformen, og DNA-reformen
er dermed en av de store kriminalpolitiske satsingene i Norge i den senere tid.
Knut Storberget spådde en DNA-revolusjon (Dagsavisen 24.7.2007) og
hevdet at DNA-reformen var en av de viktigste sakene i hans tid som statsråd
(Justis- og politidepartementet 1.9.2008). I en pressemelding skriver Justisdepartementet at DNA-analyser er et viktig redskap for politiet verden rundt,
og at det i dag ikke finnes noen metoder som kan overgå DNA når det gjelder
effektivitet eller troverdighet (Justis- og politidepartementet 05.10.2007).
Til tross for at departementet vektlegger og fremhever styrkene ved DNA
som bevis, er det også knyttet usikkerhet til bruk av DNA-bevis, både i etterforskning og i rettssaker. Disse er det lite fokus på. Litteratur med et kritisk
blikk på ulike aspekter ved DNA er begrenset, men økende (se Dahl 2009a,
2009c, Dahl og Sætnan 2009, Diesen og Björkman 2003, Holmgren 2003,
Koehler 2001, Lazer 2004, Lynch og McNally 2003, McCartney 2006,
Thompson 2006). Bevisteori er et område som blir viet stadig mer oppmerksomhet, og tverrfaglige tilnærminger har de siste årene blitt mer vanlige.
Med dette har empiriske, deskriptive studier av hvordan bevisvurdering faktisk
skjer, og ikke bare normative studier av hvordan den bør skje, blitt mer
fremtredende (Skyberg og Kolflaath 2006). Denne artikkelen er et bidrag på
et felt som med god grunn vies stor oppmerksomhet både faglig og kriminalpolitisk, på grunn av feltets praktiske, samfunnsmessige betydning og feltets
faglige utfordringer.
I intervjuene denne artikkelen er basert på var usikkerhetsmomenter
knyttet til bruk av DNA-bevis i strafferettspleien et sentralt tema. Ifølge informantene var et av de største usikkerhetsmomentene knyttet til bruk av
DNA i strafferettspleien at DNA-bevis vektes for tungt. I denne artikkelen
analyseres derfor bruk av DNA-bevis i strafferettspleien i lys av Latours teori
om delegering av ansvar til tilsynelatende objektive artefakter som DNA-bevis.
Det vises til tre hovedgrunner til at DNA delegeres for stort ansvar: teknologitillit, kunnskapsutfordringer og ekspertveldet
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Delegering av ansvar til artefakter som DNA-bevis
En artefakt er noe som er produsert av mennesker. Med andre ord er en
artefakt et resultat av et arbeid eller en prosess i motsetning til noe som er
produsert fra naturens side. DNA er et arvemateriale som finnes i alle
kjerneholdige celler, det vil si i alle kroppens organer. Dermed er ikke DNA i
seg selv en artefakt. DNA-profiler og DNA-bevis slik de brukes i strafferettspleien, er imidlertid presentasjoner av DNA som blir skapt gjennom en lang
prosess som involverer mange mennesker. Prosessen fra biologisk spor til
DNA-bevis via DNA-profil begynner med at et biologisk spor legges igjen på
et åsted, samles inn av politiet, analyseres i laboratoriet, DNA-profilen
presenteres i retten av ekspertvitner, stilles spørsmål ved av advokater før
DNA-beviset skal vurderes av dommere eller jurymedlemmer. Derfor kan
DNA-profiler og DNA-bevis kategoriseres som artefakter. Latour (1992) forfekter at det er viktig å inkludere artefakter i analyser av samfunnet og
samfunnsfenomener fordi de spiller en sentral rolle. Vi kan rett og slett ikke
gi en fyllestgjørende skildring av samfunnet uten å drøfte artefaktenes roller,
ifølge Latour (1992: 227). Når jeg i denne artikkelen analyserer noen av utfordringene med DNA-bevis i retten følger jeg dermed Latours oppfordring
og inkluderer artefaktene og deres posisjon i samfunnet når jeg analyserer bruk
av DNA i strafferettspleien. I retten spiller artefakter, som DNA-profiler som
konstrueres som bevis gjennom flere ledd, en viktig rolle fordi de er med og
danner grunnlag for den konklusjonen retten når.
Latour (1992) hevder at det ofte delegeres ansvar til artefakter, og DNAbevis kan være et eksempel på dette. Latour skriver at det tilsynelatende kan
være enklere å ”[n]ever rely on undisciplined people, but always on safe,
delegated nonhumans” (Latour 1992: 246). Med dette forstår jeg han som om
vi delegerer ansvar til artefakter fordi de fremstår som upartiske, nøytrale og objektive. Dette er egenskaper som er høyt verdsatt i strafferettspleien. Selv om
artefakter er ikke-menneskelige, er de likevel påvirket av mennesker og kan være
utsatt for menneskelige feil, og dermed innehar de potensialet for å bli feilkilder.
Dette kan også skje med DNA i prosessen fra det samles inn som biologisk spor
til det presenteres som en DNA-profil i retten, til det skal veies som DNA-bevis
av rettens aktører. I artefaktene inkorporeres menneskers holdinger: ”The nonhumans take over the selective attitudes of those who engineered them” (Latour
1992: 233). Det er derfor viktig å reflektere over forskjellen på DNA og et DNAbevis. Det vil alltid forekomme en interaksjonsprosess mellom mennesker og
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teknologier (Lie og Sørensen 1996): En artefakt som teknologi er skapt av
mennesker, men den bidrar også til å prege mennesker. Fordi vi i vårt samfunn
har så stor tillit til teknologi kan det bidra til at man overser denne gjensidige
interaksjonsprosessen (Zedner 2009).
I etterforskning og i retten vil involverte aktører møte både artefakter og
mennesker. I forbindelse med avgjørelser vil noen ganger artefakter tillegges
stor vekt, mens andre ganger vil mennesker tillegges større vekt. Fordi det forekommer gjensidige interaksjonsprosesser mellom mennesker og artefakter,
vil det aldri være mulig å skille helt mellom de to. Delegering av ansvar til
artefakter kombinert med en teknologi-tillit, manglende kunnskap og (for)
stor tillit til ekspertveldet kan bidra til at det i liten grad stilles spørsmål ved
artefaktenes ”egenskaper”, hvordan de fungerer, og hvilket ansvar de kan
delegeres.
Metode
Denne artikkelen er basert på intervju med 25 informanter. Jeg har foretatt et
strategisk utvalg av informanter som kan regnes som interessenter i DNA-debatten, og utvalget består av polititjenestemenn, forsvarsadvokater, aktorer,
ekspertvitner, medlemmer av rettsmedisinsk kommisjon og politikere. Gjennom sitt yrke har disse informantene (i ulik grad) kjennskap til DNA. De er
alle aktører i prosessen som skjer fra biologiske spor blir til artefakter som
DNA-profiler og DNA-bevis og kan dermed bidra til å belyse DNA-feltet.
Intet felt er nøytralt – ei heller DNA-feltet. Intervjuer med disse informantene
gir derfor et dyptgående innsyn i feltet sett fra ulike yrkesmessige og personlige
ståsteder. Sitatene i analysen er hentet fra intervjuene og brukes aktivt for å illustrere poengene i de tre analytiske kategoriene: teknologitillit, kunnskapsutfordringer og ekspertveldet.
Teknologitillit
Ingen teknologi er bare god eller bare dårlig, og det er alltid knyttet risiko til
bruk av teknologi (Collins og Pinch 1994: 150). DNA-teknologien er intet
unntak. I de følgende tre delene vil ulike former for usikkerhetsmomenter
som knyttes til bruk av DNA-bevis i strafferettspleien, bli analysert. Den første
dreier seg om tillit til teknologi.
Ifølge Zedner (2009) lever vi i et samfunn hvor vi har stor tillit til teknologi, nærmest en teknologi-naivitet. I retten kommer tilliten til teknologi
til uttrykk ved den økende bruken av teknologiske bevis og bevis hvor tek-

SID 2-2012 ombrukket2_SID 08.06.12 13:32 Side 33

OVERDREVEN TRO PÅ OG TILLET TIL BRUK AV DNA-BEVIS 33

nologi er en viktig del av fremstillingen av beviset som DNA-bevis. Flere av
forsvarsadvokatene jeg intervjuet, hevdet at det var en for stor tillit til DNAbevis slik at det ble manglende fokus på usikkerhetsmomenter knyttet til
bruken. De ga uttrykk for at dette var urovekkende, spesielt fordi det er en
relativt ny type bevismiddel.
Tidligere har man også latt seg blende av teknologi, men historien har vist
oss at ikke noen teknologi benyttet i etterforskning eller rettssaker er ufeilbarlig
(Cole 2004: 80; Saks og Koehler 2005: 892). For litt over et ti år siden
sammenliknet kriminaltekniske identifiseringsforskere spor-par, slik som
håndskrift, fingeravtrykk, hår, hjulspor. Basert på sine analyser som senere har
vist seg å ikke være ufeilbarlige, bekreftet ekspertvitner at spor-parene matchet,
og avgav forklaringer i retten om at den eller det som hadde lagd det ene
merket, hadde også lagd det andre merket. Slike vitneforklaringer ble sjelden
sett bort ifra, og det ble sjelden stilt spørsmål ved bakgrunnen for ekspertisen,
analysen eller påstandene (Saks og Koehler 2005: 892). Fordi man hadde
større tillit til bevisene og ekspertene enn det viste seg å være grunnlag for kan
det hevdes at både ekspertene og artefaktene ble delegert for stort ansvar
Bevisene fremstod også for mange av de involverte aktørene som i svarte
bokser. Når noe befinner seg i svarte bokser, dreier det seg om hvordan vitenskapelig og teknisk arbeid ikke er synlig. Metaforen refererer ofte til hvordan
tilsynelatende selvfølgeligheter vedrørende en vitenskapelig innovasjon og
hvordan kunnskap om denne forblir ukjent eller utilgjengelig for andre
mennesker. Følgelig fokuseres det kun på ”inputs” og ”outputs”, og ikke på
den indre kompleksiteten og prosessen (Latour 1999: 304). Følgende eksempel kan være illustrativt: Kort etter at fingeravtrykk ble en legitim markør
for identitet, ble ekspertenes konklusjoner oppfattet som uangripelige fakta.
Det tok nesten 100 år før man erkjente at eksperters konklusjoner vedrørende
fingeravtrykk er feilbarlige (Cole 2006). Dette illustrerer den store tilliten og
det ansvaret som delegeres både til bevismidler og til eksperter. Det indikerer
også noe om forventninger om korrekthet og nøytralitet til eksperter og
artefakter (for eksempel i forbindelse med teknologiske bevis).
Grunnet meldinger om feilaktig analyse og bruk av teknologiske bevis har
man begynt å stille spørsmål ved noen av de fundamentale antakelsene som
er knyttet til dem (Saks og Koehler 2005: 892). Skeptikere forsøker i dag å
åpne de svarte boksene rundt en rekke typer bevis, og i noen tilfeller har de
lyktes. I forbindelse med ”Innocence projects”1 som er blitt opprettet verden
over, bidrar DNA ofte til å frifinne uskyldig dømte. I USA alene har DNA
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bidratt til å frifinne over 200 innsatte, flere av dem med dødsdommer
(McCartney 2006: 186). Dette har satt fokus på uriktige domfellelser, som
igjen har bidratt til erkjennelse og anerkjennelse av at rettssaker ikke alltid
resulterer i frifinnelse av de uskyldige og domfellelse av de skyldige
(McCartney 2004: 45), og til å ”[…] challenge the law’s claim to being a truthproducing institution” (Cole 2007: 100).
Fordi DNA som nytt bevis, har utfordret tidligere domsavgjørelser som
har vist seg å være justismord, har det bidratt til å sette vitenskapeligheten ved
en rekke bevismidler og ekspertvitners forklaringer på dagsordenen.2 Det er
dermed betimelig å stille spørsmål om det er noe å lære fra det å delegere for
stort ansvar til artefakter også når man forholder seg til nye og antakelig sikrere
teknologier og vitenskaper, eksempelvis DNA. Det et behov for en bevissthet
og forståelse rundt usikkerhetene, slik at ikke de svarte boksene i forbindelse
med DNA lukker seg, slik de har gjort for en rekke andre bevismidler tidligere
– eller kanskje mer presist, at vi gjenåpner dem med en gang før de lukkes for
godt.
En av hovedbekymringene blant en rekke av mine informanter var at det
eksisterer en overdreven tro på hva man egentlig kan utrette med DNA, altså
at artefaktene delegeres for stort ansvar blant annet på grunn av tillit til teknologi. Flere hevdet at det eksisterer en tro på at DNA-bevis er noe magisk.
En forsvarsadvokat3 uttrykte det slik:
Jeg har inntrykk av at folk tror det er nesten noe guddommelig; et svar på bevistvilproblematikken.

En annen advokat sa følgende om å vurdere DNA-bevis:
Jeg føler at man i for stor grad kan overvurdere hva man med sikkerhet kan utlede
av [DNA-]beviset, og i verste fall da få en villedning og ikke en veiledning på et
riktig faktum. Det er det store farepotensialet i dag!

Informanten peker på generelle utfordringer i forhold til bevisvurdering, men
hevder at nå fremstår det som om DNA representerer en spesiell utfordring
ved bevisvurdering fordi det delegeres så stort ansvar. En kanadisk studie viser
at mange kanadiske advokater gir uttrykk for å føle det tilnærmet umulig å
angripe DNA-bevis (Holmgren og Winterdyk 2001: 11). Fordi mange opplever DNA som et tilnærmet ufeilbarlig bevismiddel, er det vanskelig å ut-
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fordre DNA i retten (Thompson 2006: 15). Blir DNA delegert for stort ansvar
i etterforskning og rettssaker, kan man risikere at DNA fører til feil
domfellelser: Risikoen med dette er at DNA blir et redskap som fører til ikke
bare sikkerhet og rettssikkerhet, men også usikkerhet og urettferdighet. En representant fra Den rettsmedisinske kommisjon uttalte følgende:
Det kan godt bli justismord i forhold til DNA. Det er fullt mulig.

Kunnskapsutfordringer
Manglende kunnskap om et fenomen kan føre til feil bruk, og bruk av
biologisk materiale og DNA som spor i etterforskning og som bevis i rettssaker,
er intet unntak. Både ekspertvitner, advokater og politi påpekte hvordan det
eksisterte en manglende kompetanse eller manglende vitenskapelig kapital
blant de involverte aktørene, og at dette kan føre til at bevisene delegers for
stort ansvar og at dette kunne bidra til usikkerhet. Termen vitenskapelig kapital
er inspirert av Bourdieus (1975) kapitalbegrep. For at den vitenskapelige
kapitalen skal være hensiktsmessig og funksjonell i forhold til bruk av DNA i
strafferettspleien, må den inkludere kunnskap om elementer innenfor biokjemi, kriminalteknikk, juss og bevisteori. Et ekspertvitne uttrykte bekymring
for de involverte aktørenes vitenskapelige kapital når det kom til DNA-bevis:
Jeg har veldig ulike følelser når jeg går ut fra rettssalen. Jeg prøver jo å se på folk
om de er med meg på det jeg sier. Men en ting er på en måte å skjønne ordene, en
annen ting er jo å forstå innholdet og hvordan de anvender det etterpå. Vi har sett
eksempler på at de misforstår. De har ikke kunnskaper nok til å bruke den informasjonen de får. Sånn at det de har tatt til seg og brukt, fremstår som meningsløst.

En advokat sa følgende:
Vi tillegger det kanskje større vekt enn det er saklig grunnlag for. De aktørene
som håndterer dette, forstår kun i veldig liten grad hva det innebærer; dommere,
aktorer, forsvarere. De har ikke nok kunnskap til å kunne stille kritiske spørsmål
eller å etterprøve det rettsmedisinerne har gjort.4

Samtlige av uttalelsene påpeker at DNA-bevis kan bli delegert større ansvar

SID 2-2012 ombrukket2_SID 08.06.12 13:32 Side 36

36

JOHANNE YTTRI DAHL

enn det er saklig grunnlag for, og noen hevder det allerede gjøres. Ut ifra
datamaterialet kan det synes som om en grunn til dette, er at man har en
manglende kunnskap om DNA-bevis og derfor delegerer man det ansvaret.
Politiets innsamling av spormateriale, deres formulering av mandat5 til
RMI6, analysene som gjøres, hvordan de tolkes og presenteres, og hvordan advokater stiller spørsmål ved dem, ekspertvitners presentasjon av DNA-bevis,
er alle faktorer i en prosess som kan bidra til å påvirke hvordan sluttresultatet
fremstår og oppfattes av dem som skal vekte det i retten. DNA-bevis kan altså
være et eksempel på hvordan vitenskap konstrueres ”in action” (jf. Latour
1987). Fordi artefakter blir påvirket og tolket av menneskene som skaper dem
(Latour 1992), vil de ikke nødvendigvis være nøytrale, upartiske og objektive.
Gerlach (2004: 200) hevder at DNA-bevis til stadighet presenteres som totalt
objektive bevis, og at det ikke tas høyde for at også subjektive (faglig funderte)
oppfatninger vil bidra til å forme og produsere bevisene. Det begrensede
omfanget med spørsmål til DNA-bevis i Norge indikerer at det er tilsvarende
her. Det er lite fokus på hvordan de ulike aktørene og leddene fra DNA via
DNA-profil til DNA-bevis er med å prege hvordan sluttresultatet oppfattes
av aktørene som skal ta stilling til DNA-beviset. Hvis det ikke tas høyde for
dette, vil DNA-bevis delegeres for stort ansvar fordi det fremstår som en objektiv artefakt og ikke et bevis som skapes og påvirkes gjennom mange konstruksjonsledd.
Den manglende nødvendige vitenskapelige kapitalen (jf. Bourdieu 1975)
blant aktørene, som flere gir uttrykk for, kan være urovekkende. Evner man
ikke å stille nødvendige spørsmål, er det mulig beviset ikke vil bli tilstrekkelig
belyst. Følgende eksempel på konsekvens av manglende kompetanse blir gitt
av en politi:
Hvis man ikke får gjort noe på kompetansehevingen i forhold til dette [DNA],
så vil man kunne tolke dette på en uriktig måte. Man kan vektlegge det for mye.
Og det kan påvirke i forhold til hvis man ikke har et bevisst forhold til at DNA
sikret på et åsted bare forteller at en person kan ha vært der, eller sannsynligvis
har vært der fordi sannsynligheten for oversmitting er relativt liten. Da er vi igjen
tilbake til hvor er dette funnet osv. Men vi legger da til grunn at vedkommende
har vært der. Det er jo da ikke ensbetydende med skyld. Da blir spørsmålet:
Vektlegger man dette beviset, la oss kalle det et bevis, for mye, og hvis man gjør
det, så kan det medføre at man pågriper, man varetektsfengsler på et uriktig grunnlag.
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Ifølge McCartney (2006: xx) kan manglende kunnskap føre til alvorlige konsekvenser: ”[…] miscarriages of justice will flourish in a culture which fails to
properly scrutinise and question ’scientific’ evidence.” Flere intervjuede advokater gav uttrykk for ikke å ha tilstrekkelig vitenskapelig kapital til å kunne
forstå og ikke minst bestride de premissene som ble lagt frem vedrørende
DNA-bevis. En advokat hevder å la være å stille spørsmål til sakkyndige av
redsel for å avsløre egen uvitenhet:
Kunnskapen er for liten. Vi har ikke nok kunnskap til å kunne stille gode nok
spørsmål. Det er få av oss og få av aktorene som kan nok om DNA. Da blir det
litt sånn at man som aktør i retten fremmer ting, men så vil man kanskje ikke
fremstå som en tulling fordi man stiller tåpelige spørsmål. Da lar man kanskje
være å stille spørsmål som kunne fått sakkyndig til å si for eksempel: Ja, vi er veldig
usikre på om dette er riktig. Det er ikke noen spesiell problemstilling for DNA.
Det gjelder for alle typer bevis.

Kunnskap om DNA-bevis oppleves av noen forsvarsadvokater som en learning-by-doing-prosess (Dahl 2009). Det å kunne forstå og vurdere DNAbevis er dermed noe som krever trening og erfaring. Dette vil kunne være
tilfellet både for advokater og for politi. Advokaters vitenskapelige kapital er
således delvis avhengig av i hvilke saker de har hatt med DNA-bevis å gjøre
tidligere. Noen av advokatene jeg intervjuet gav uttrykk for et ønske om å
kunne mer om DNA for bedre å kunne utfordre beviset, som igjen ville gitt
et bedre forsvar for klientene deres. Det ble også gitt uttrykk for at det kunne
være utfordrende å lære seg mer grunnet travle tidsplaner og andre
prioriteringer. Flere advokater jeg intervjuet sa de var selv-lærte på temaet.
Noen av dem hadde lest noen bøker, mens andre benyttet seg av nettet som
læringsarena. Det var også noen som hadde tatt et kort kurs. Representanter
for RMI underviste på dette kurset, det vil si de personene som er formidlere
av DNA-analyser til det norske nettverket. Det neste sitatet er et eksempel fra
en advokat hvor klienten var svært avhengig av advokatens kompetansenivå
vedrørende DNA-bevis, og et eksempel på at DNA ble delegert for stort ansvar
i retten:
Poenget er at politiet la noe helt annet i den DNA-undersøkelsen enn det det var
grunnlag for. Og statsadvokaten frafalt jo tiltalen når vi stod i retten, etter at han
fikk se den lille merknaden om at det her, det er jo like gjerne hudceller som noe
annet. Det er mest sannsynlig hudceller, og da forsvant på en måte hele
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argumentasjonen deres. En fyr slapp 4 år i fengsel fordi man hadde feillest en
DNA-rapport. Dette er et eksempel på at man legger litt for mye tiltro til det.

Hudceller spres lettere enn for eksempel sæd og blod, derfor kunne hudcellene
ha endt opp på åstedet av en rekke årsaker. Dermed kunne DNA-beviset ikke
bevise det påtalemyndigheten trodde det kunne. Forsvarsadvokaten var erfaren
og klarte å se denne relevante nyansen for sin klient. Hadde verken politiet
eller advokaten klart å se denne viktige nyansen, hadde forsvarsadvokaten fortsatt vært tidlig i sin learning-by-doing-fase og dermed ikke hatt en solid vitenskapelig kapital på feltet, kunne det fått store konsekvenser.

Ekspertveldet
Det tredje store usikkerhetsmomentet og grunnen til at DNA-bevis delegeres
for stort ansvar kom til uttrykk blant mine informanter som den tilliten og
avhengigheten som er til ekspertvitner. Johnsen (2007: 17) definerer ekspertbevis som noe det kreves spesialkunnskap for å produsere, og som det kan
kreves spesialkunnskap og vitenskapelig kapital for å forstå og anvende riktig.
Ekspertsystemer blir av Giddens (1997: 27) definert som systemer med tekniske ferdigheter som organiserer større områder av dagens samfunn. I forhold
til DNA-situasjonen vil miljøer som holder på med DNA kunne defineres
som ekspertsystemer, bestående av flere aktører som er eksperter. For at dagens
fragmenterte samfunn skal fungere, er det nødvendig å ha tillit til eksperter
og ekspertsystemer, påpeker Giddens. Tillit til et ekspertsystem kan defineres
som tiltro til systemets korrekthet og pålitelighet i forhold til eksempelvis teknisk kunnskap (Giddens 1997: 34). Fordi dagens samfunn er så fragmentert
og komplekst, vil ingen ha mulighet til å være ekspert på alle felt; en vil ikke
kunne være det på mer enn noen få felt. Derfor er tillit nødvendig hvor man
selv har manglende kunnskap eller er uvitende (Giddens 1997: 89). Dette er
også synlig i retten, blant annet når det gjelder DNA-bevis (Edelstam 1991:
25), hvor bruk av ekspertbevis øker og ekspertene blir premissleverandørene
på sine felt i retten. Det illustreres i sitatet nedenfor fra et intervju med en advokat:
Intervjuer: Hvordan opplever du kunnskapen om DNA blant advokater generelt?
Informant: Generelt veldig liten. Vi er ikke biokjemikere eller noe sånt. Vi er jurister,
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vi. Vi får premissene lagt for oss, så vi har veldig liten mulighet til å få vite det,
med mindre vi har vært i en konkret sak, og har på en måte kjørt på det som et
særskilt tema. Da burde vi nok vite noe mer, men generelt sett så mottar vi bare
premissene.

Man er ikke bundet til det sakkyndige sier (Diesen og Björkman 2003), men
ekspertene blir ofte premissleverandører på sitt felt. Informanter gav uttrykk
for å føle seg prisgitt sakkyndiges vitnemål fordi de selv ikke innehadde den
nødvendige vitenskapelige kapitalen til kritisk å vurdere fremlagte bevis. Dette
illustrerer sakkyndiges makt7 i en rettssak. En forsvarsadvokat sa:
Jeg tror vi har en slik følelse at det de sakkyndige sier er … det kan vi ta for god
fisk.

Frem til 2005 fantes det kun ett institutt som kunne gjennomføre DNA-analyser for norsk strafferettspleie. Det var det statlig eide Rettsmedisinsk Institutt
(RMI) under Universitetet i Oslo. I 2005 åpnet et privat institutt for DNAanalyser; Gena. Inntil 2008 fremgikk det av Påtaleinstruksen at det var RMI
som skulle utføre DNA-analyser til bruk i strafferettspleien i Norge. Nå er det
ikke lenger spesifisert hvem som skal utføre analysene, det avgjøres av Regjeringen og Justisdepartementet. Dagens regjering har bestemt at utførelsen av
DNA-analyser skal være et offentlig anliggende, derfor utføres DNA-analyser
for norsk strafferettspleie av RMI.8 Fordi Regjeringen har bestemt at RMI skal
foreta DNA-analyser i Norge, blir RMI et obligatorisk passeringspunkt (OPP)
i DNA-beviskjeden. I enhver informasjonsstrøm finnes det noen OPP. Dette
er sentrale aktører som har spesielt vidtrekkende kunnskap og kompetanse og
derfor får definisjonsmakt på et felt. RMI er nødvendigvis en av aktørene, og
antakelig hovedaktøren, som definerer og forvalter det som oppfattes som
sann kunnskap på feltet DNA-bevis i Norge. Som OPP blir RMI også oversettere av DNA-bevis for medspillerne i nettverket, som består av politi, advokater (forsvarer og aktor), jurymedlemmer og dommere. Latour hevder at
opprettholdelse av OPP kan være vanskelig, men RMIs stilling som OPP har
blitt opprettholdt med politisk støtte. RMIs posisjon som OPP vil derfor ikke
endres til tross for at det er åpnet et nytt, privat DNA-laboratorium. Dermed
har rettssystemet, som er ”forbrukerne” av DNA-bevis, i utgangspunktet kun
tilgang til DNA-analyser gjennom kunnskapen som forvaltes og produseres
av DNA-analytikere ved RMI. Dersom andre enn representanter fra OPP skal
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uttale seg om det aktuelle feltet, må stemmene fra OPP uansett bli tatt hensyn
til for at argumentasjonen skal fremstå som troverdig og bli hørt av andre.
Skal noen andre uttale seg om DNA-bevis i norsk rett, noe som for øvrig
sjelden gjøres, må de altså forholde seg til det RMI hevder om DNA-bevis.
Dette bidrar til at man får et system med en eneformidler av en sannhet, og
dermed også en monopolisering av en sannhet. Når ikke andre eksperter utfordrer denne ekspertisen, og ofte heller ikke advokatene, fremstår ekspertene
som objektive sannhetsvitner. Om en slik situasjon skriver Gerlach (2004:
152): ”This creates the impression that DNA is an exact and unambiguous
science in which human interpretation plays no part.” En forsvarsadvokat gir
uttrykk for at det ikke gjør noe at man har et obligatorisk passeringspunkt,
fordi sakkyndige uansett er objektive:
Men nå er det heldigvis slik da, at vi lever vel i den troen at den sakkyndige vi får
er objektiv, da.

Det vil ut fra dette være mulig å hevde at det ikke bare er de sakkyndige som
anses som objektive, også DNA-bevis anses for å være en objektiv og nøytral
artefakt. Det er lite åpenhet for å se hvordan artefaktene, gjennom en interaksjonsprosess, også blir preget av menneskene som produserer dem. Flere
aktører uttrykte stor misnøye med monopolsituasjonen og resultatet av dette,
blant andre en advokat:
Nei, det er jo en åpenbar mangel. Vi har et system som baserer seg på at dette er
en ultimat sannhet, og at det er resultatet! I og med at det bare kan være ett svar,
så er det ikke noe poeng å sende det to steder. Så lenge den troen er sentral, så vil
det bli værende sånn. Hvis den troen blir rokket ved, så kanskje man vil få et
annet syn på det etter hvert.

En rekke av forsvarsadvokatene ønsket mulighet for en second opinion som
kan bistå dem, ikke bare i retten, men også i forkant, for å hjelpe dem med å
utfordre ekspertisen og åpne det som for dem fremstår som svarte bokser.
Dette kan en alternativ ekspertise oppnå ved å vise hvordan advokatene kan
stille oppklarende spørsmål til sakkyndiges vitnemål. Til tross for at mange
hevdet at det kunne være gunstig med en alternativ ekspertise på samme felt,
vil ifølge Johnsen (2007: 20) muligheten for alternativ ekspertise på en rekke
felt i Norge være begrenset fordi det ofte finnes få eksperter innenfor samme
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felt, og disse ofte har nære kollegiale forhold. Slik det norske DNA-systemet
er organisert, blir det vanskelig å finne second opinion eller hva Latour (1987)
ville kalt dissident. Dette kan vanskeliggjøre påvisning av feil. For en advokat
med begrenset kompetanse om DNA vil dette være en utfordring. Noen
ganger må man selv være ekspert for å kunne identifisere utfordringene ved et
ekspertbevis.
Når det kun er noen få som kan forvalte en ekspertise, vil det vanskeligere
komme til syne at den kunnskapsformidlingen som skjer, ikke nødvendigvis
representerer den eneste sannheten. I forhold til DNA-bevis kan det forekomme uenigheter vedrørende enkelte analyser, hvordan de skal tolkes samt
kontekstualiseres. Et monopol bidrar derfor til å skjule hvordan vitenskap er
noe som skapes ”in action” (jf. Latour 1987). I forhold til DNA i Norge bør
dette ses i sammenheng med den avhengigheten advokater gir uttrykk for å
føle til ekspertvitner.
Strandbakken definerer bevis som ”de opplysningskilder som fremføres
av partene for å klarlegge faktum i saken” (Strandbakken 2003: 46). Videre
deler han bevis inn i to grupper, direkte bevis og indisiebevis. Med direkte
bevis mener han bevis som umiddelbart kaster lys over en viss hendelse, for
eksempel en tilståelse eller et vitneutsagn til den aktuelle hendelsen. Indisiebevis er bevis som ikke kan knyttes direkte til gjerningen, men som kan belyse
sider ved den (Strandbakken 2003: 46). For eksempel kan DNA på et drapsvåpen være indisiebevis, men alene er det ikke nok til å dømme noen. Det
kan likevel sammen med andre opplysninger bidra til å sette en handling i
perspektiv. Strandbakken skriver: ”Den teknologiske utviklingen har medført
at indisiebevis kan ha større bevisverdi enn vitnebeviset, for eksempel en
DNA-analyse av blod som er funnet på drapsvåpenet og på offeret” (Strandbakken 2003: 46-47). En politimann påpeker hvordan DNA alene ikke forteller noen historie eller gir tilstrekkelig informasjon til å dømme noen. Videre
påpeker han viktigheten av å bruke beviset som en del av en større helhet:
DNA fungerer ikke uten god etterretning og etterforskning sammen med det.
Ingen vitenskap gjør det. Man trenger politiets fagområder og teorier og etterretning sammen med de nye vitenskaper (…) Vitenskap er veldig bra, men det er
ubrukelig uten politiet. Politiet må møte vitenskapen og bruke det. Hvis de vil
bruke det i isolasjon, kommer de ikke til å få mange oppklaringer.

I de færreste saker vil DNA være tilgjengelig (se Dahl og Lomell 2009). I saker
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hvor DNA er tilgjengelig, vil bevisets verdi avhenge av hvilke andre bevis som
er tilgjengelig (Lynch et al. 2008: 339). Uavhengig av om det er et direkte
bevis eller et indisiebevis, må beviset fortolkes for å gi mening. En politimann
påpeker at hvis DNA-bevis tillegges for stor vekt, vil det ikke lenger være et
tillegg, men en erstatning:
Minus med DNA er at man i noen tilfeller kanskje glemmer å gjennomføre andre
etterforskningstiltak som normalt ville vært gjennomført, fordi man er såpass trygg
på at DNA vil gi uttelling. Og det skal man vokte seg vel for. En typisk bit kan
være for eksempel at man unnlater å søke etter fingeravtrykk, som er en slik teknisk bit oppi dette (…) Man unnlater kanskje å ta en del grunnleggende vitneavhør ganske tidlig i saken, fordi man er såpass trygg på den tekniske delen – altså
at DNA vil gi uttelling – så man ser lettere på en del ting som man ellers tradisjonelt sett ville ha gjennomført. Så DNA er med på, og kan i noen tilfeller være
med på, å styre etterforskningen i retning av å støtte seg bare til det. Det er farlig.

Flere av informantene og Lynch et al. (2008: xvii) påpekte at ekspertbevis og
indisiebevis alene ikke kan avgjøre skyldspørsmål, heller ikke DNA-bevis, men
at DNA-bevisets verdi avhenger av de andre omstendighetene i saken og
hvordan DNA kontekstualiseres i forhold til disse. DNA-bevis bør behandles
som indisiebevis, men fordi det delegeres så stort ansvar vektes det kanskje
nærmere som et direktebevis. Dette underbygger Gerlachs (2004: 89) poeng:
”Because of its apparent objectivity, genetic information has become more
than a source of evidence – it is becoming a form of proof.”

Avslutning
Teknologitillit, manglende vitenskapelig kapital og tillit til eksperter gjør at
DNA blir en artefakt i strafferettspleien som delegeres et tungt ansvar. Den
overdrevne delegeringen av ansvar kan skyldes at det i dagens moderne
samfunn eksisterer en overdreven teknologi-, vitenskaps- og eksperttillit (jf.
Beck 1992, Giddens 1997 og Zedner 2009). Artefaktene delegeres ansvar fordi
man har visse forventninger til og forestillinger om dem. Blant annet eksisterer
det øyensynlig en forestilling om at DNA-bevis er en objektiv sannhet. Bruk
av DNA-bevis kan være et eksempel på hvordan en tilsynelatende kald vitenskap og teknologi ikke er så kald likevel. Det er lite fokus på hvordan produksjonen av den kalde ”sannheten” om et DNA-bevis foregår ”in action” ved at
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beviset skapes gjennom flere ledd: Prosessen begynner med at et biologisk spor
blir lagt igjen på et åsted, til det samles inn av politiet for å sendes videre til
laboratoriet for analyse, til tolkning og presentasjon av resultatet både på laboratoriet og i retten.
En vitenskap og teknologi vil delegeres for stort ansvar som artefakt hvis
aktørene i systemet mangler vitenskapelig kapital for å angripe og stille spørsmål
ved den slik det tilsynelatende gjøres for DNA-bevis. Denne manglende
kapitalen kan føre til utilstrekkelig utfordring av DNA-bevis i retten. At det bare
er ett miljø som presenterer DNA-bevis i norsk rett, bidrar ikke til å synliggjøre
at DNA ikke nødvendigvis er en objektiv sannhet, og hvordan produksjonen
av DNA-bevis foregår ”in action” (Latour 1987). Ved å benytte en dissident
som stiller spørsmål, kan de svarte boksene i større grad åpnes for involverte
aktører. Man er ikke tjent med at usikkerhetsmomentene forblir i svarte bokser
for de involverte aktørene. Desto mer kunnskap og kompetanse involverte
aktører har om teknologien, desto bedre er premissene for at den benyttes riktig.
Som Giddens (1991, 1997) og Beck (1992) hevder, er en av konsekvensene
av moderniteten at eksperter benyttes i økende grad, og at vi blir avhengige av
disse. Aktørene som deltar i retten, det være seg advokater, dommere eller
jurymedlemmer, kan nødvendigvis ikke være eksperter på alle typer bevis de
får presentert i saken. Konsekvensen av dette er at ekspertene blir premissleverandørene på sine felt i retten. Fordi vi ikke selv har tilstrekkelig kunnskap,
må eksperter benyttes og vi må ha tillit til disse (Giddens 1997: 34).
Sikkerhetsfremmende teknologier fungerer bedre og bidrar i større grad
til sikkerhet når man også er klar over usikkerhetsmomentene. For at sikkerhetsteknologien DNA skal fungere sikkerhetsfremmende, må det være fokus
på sikkerhetsmomentene ved den, men ikke minst også på dens begrensninger
og usikkerhetsmomenter. Ved å fokusere på og ha åpenhet om usikkerhetsmomentene vil også disse kunne minkes. Benyttes ikke DNA-teknologien
riktig, er det en risiko for at teknologien ikke bare vil bidra til økt sikkerhet,
rettssikkerhet og rettferdighet, men også til usikkerhet, rettsusikkerhet og
urettferdighet.

Noter
1. ”Innocence projects” er organisasjoner dedikert til å avdekke justismord gjennom bruk av
DNA-bevis. De ønsker også å endre rettssystem for å hindre ytterligere urettferdighet.
http://www.innocenceproject.org/
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2. Selv om DNA kan utfordre aspekter ved andre bevismidler, betyr det ikke at det ikke er
knyttet usikkerheter og risiko til bruk av DNA også. Det er også betimelig å være oppmerksom på at nettopp fordi DNA har bidratt til å avdekke justismord, kan det skje en
boomerangeffekt slik at tiltroen til beviset smitter over på behandlingen av det i flere ledd.
3. Som et ledd i anonymiseringen av informantene vil det i denne artikkelen kun bli referert
til informantenes yrkestilhørighet, og samtlige informanter blir referert til i hankjønn.
4. Informanten fortsetter med å utdype at dette kanskje ikke bare er et problem i relasjon til
DNA, men at det kan berøre mange typer bevis. Det reiser selvfølgelig spørsmålet om
funnene i denne artikkelen kun er relatert til DNA. Det fremstår som om noen av funnene
kan være overførbare til andre typer bevis. Like fullt fremstår det også som at flere av informantene anser DNA-bevis for å være i en særstilling.
5. Ved bruk av sakkyndighet må oppdragsgiver klarlegge hva det søkes bistand om, hva det
forventes at den sakkyndige skal redegjøre for. Dette kalles mandat (NOU 2001: 12).
6. Fra medio 2011 ble RMI overført til Folkehelseinstiuttet (FHI). Jeg velger likevel å kalle
det RMI i denne artikkelen da det het det under datainnsamling.
7. Makt defineres her som en persons kapasitet til å kommunisere en ressurs, ten være seg
økonomisk, sosial, kulturell eller symbolsk. På denne måten består makt av to sentrale
aspekter: for det første å inneha ressursene som impliserer å inneha kapasitet til å mobilisere
dem, for det andre muligheten til å kommunisere disse ressursene. Ressursene vil i dette
tilfellet være kunnskap om DNA. En slik definisjon av makt refererer til det Bourdieu kalte
”energy of social physics” (Bourdieu 1990).
8. De siste årene er det blitt bevilget midler til åpning av et nytt offentlig DNA-analyseinstitutt ved Universitetet i Tromsø.
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Summary
The use of forensic DNA-databases and DNA evidence is increasing all over
the western world. DNA is often presented as a silver bullet both in the news
and in fiction: DNA-evidence helps catching the ”the bad guys” hence it contributes to a safer society. In the interviews this article is based on insecurities
related to the use of DNA evidence in criminal justice was an important topic.
According to the informants one of the most central insecurities regarding the
use of DNA in criminal justice is that it is given too much weight. Consequently, in this article the use of DNA evidence in criminal justice is analyzed
using Latours theories on delegating responsibility to apparently objective artifacts such as DNA-evidence. Three main reasons are given to explain this:
trust in technology, knowledgedeficit and the power of expert.
Keywords: DNA, Latour, delegation, artefacts

