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Yttre skalskydd 
• Förstärk inbrottsskyddet med godkända lås och brytskydd på fönster och dörrar. 
• Installera inbrottslarm. 
• Koppla utomhusbelysning till timer och rörelsedetektorer. 

Skydda dig mot bostadsinbrott 

Inre skalskydd 
• Skriv upp vilka värdeföremål du har. 
• Förvara dokumentationen i bankfack, på jobbet eller till exempel hos en släkting. 
• Fotografera dina värdeföremål. 
• Förvara värdehandlingar och värdeföremål på ett betryggande sätt. 
• Märk dina värdeföremål med MärkDNA 

Grannsamverkan 
• Meddela dina närmsta grannar att du är bortrest 
• Be någon att ta hand om din post, lägga hushållssopor i ditt sopkärl, klippa gräset, skotta snö, 

parkera sin bil på din uppfart. Allt för att det ska se ut som att någon är hemma. 
• En väl fungerande grannsamverkan är det bästa sättet att förebygga bostadsinbrott.  
• Rörelse i närområdet 
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 MärkDNA är ett samlingsnamn på en ny typ av 
märkning som kan användas i brottsförebyggande 
syfte, men även vid brottutredning. 

 
 MärkDNA är en modern stöldskyddsmärkning som är 

flexibel, effektiv och ger en spårbarhet som avskräcker 
kriminella. 

 
 MärkDNA förekommer idag i sprinklersystem på 

banker, värdedepåer, värdetransporter, butiker, lager, 
fordon eller på värdeföremål i hushåll. 

 
 MärkDNA består av en vätska som tillförts syntetiskt 

DNA eller DNA från växtriket. 
 

 MärkDNA innehåller en unik kod. 
 
 MärkDNA detekteras genom belysning med särskilt 

UV-ljus. 

Vad är MärkDNA 
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 MärkDNA kan appliceras på alla dina värdefulla ägodelar utan att det förstörs eller 
utsätts för värdeminskning  
 

 MärkDNA är spårbart 
 

 MärkDNA kopplar samman föremålet med dess rättmätiga ägare 
 

 MärkDNA gör föremålet oattraktivt på hälerimarknaden 
 

 MärkDNA avskräcker tjuven att gå in i ditt hem och stjäla dina värdeföremål  
 

 MärkDNA är en billig och enkel åtgärd att skydda dina privata värdeföremål  
 

 MärkDNA löser inte alla inbrottsproblem men är ett utmärkt komplement till andra 
inbrottsskyddande åtgärder 
 

Varför ska vi satsa på MärkDNA 
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 15 års erfarenheter 
 

 Bostadsinbrotten har reducerats avsevärt i områden där det 
genomförts DNA-märkning 
 

 Även våldsbrottslighet och annan brottslighet har minskat i 
dessa områden 
 

 Den upplevda tryggheten bland de boende har ökat 
 

 Ingen förskjutning av brottsligheten till närliggande områden 

Erfarenheter - England 

Varför ska vi satsa på MärkDNA 
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 3 års erfarenheter av brottsförebyggande insatser mot 
bostadsinbrotten 
 

 Malmö Högskolas studie och utvärdering av pilotprojektet i 
Stockholms län 2014 påvisar att samverkansprojekt med stöd 
av MärkDNA är en evidensbaserad arbetsmetod.  
 

 Samma utvärdering konstaterar att i områden där man 
genomför metoden minskar risken för bostadsinbrott med 40 
procent. 
 

 Ingen förskjutning av bostadsinbrott till närliggande områden 
 

Erfarenheter - Sverige 

Varför ska vi satsa på MärkDNA 
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 Det vanligaste är att privata hushåll investerar i en liten flaska (8-12 ml) som i regel 
räcker till alla värdeföremål i hushållet. 
 

 En medföljande liten pensel doppas i flaskan varpå man ”duttar” på värdeföremålet.  
 

 Applicera vätskan svåråtkomligt för slitage.  
 

 Hållbarhet 5-10 år. 
 

 Applicera medföljande dekaler på lämplig plats så att det tydligt framgår att ditt hem 
är skyddat med MärkDNA . 
 

 Om du trots allt blir utsatt för inbrott i din bostad. Meddela polisen att dina värdesaker 
är märkta med MärkDNA. 

Hur ska vi använda MärkDNA 
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 Skyltar 
 Affischer 
 Informationsblad 
 Informationsträffar/medborgarmöten 
 Grannsamverkansgrupper 
 Polisens volontärer 
 Radio – TV – tidningar 
 Internet 

Kommunikativa insatser 

Hur skaffar jag MärkDNA? 
 
1. Internet 
2. Mail 
3. Telefon 
4. Medborgarmöten 
5. Drop-in 

       Samverkansprojekt med stöd av Märk-DNA 
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Ju fler i en kommun som skaffar MärkDNA  
desto besvärligare och jobbigare är det för 

tjuven 
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MärkDNA 

Ju fler i en kommun som skaffar MärkDNA  
desto besvärligare och jobbigare är det för tjuven 
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