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Vad kan stöldskyddas med ”märkDNA”?  

För några år sedan introducerades DNA-märkning som en stöldskyddsmärkning på markna-
den, av Polisen kallat märkDNA. Ett biologiskt eller syntetiskt framställt DNA penslas på de 
stöldbegärliga föremålen eller kan sprejas på tjuven vid rån eller inbrott. Märkningen, som är 
omöjlig att ta bort, är osynlig men blir synlig vid belysning med UV-ljus. Då varje märkDNA 
är unikt för varje organisation eller butik kan stöldgods på så sätt kopplas till sin rättmätige 
ägare och en tjuv kan kopplas till en stöld. 
 
Förutom att märkDNA avskräcker tjuven från att stjäla de märkta föremålen, så ökar märkningen 
möjligheten för dig att få tillbaka dina värdesaker om de trots allt blir stulna. 

De föremål som är stöldbegärliga penslas med märkDNA-lösningen. Vanligt är att man märker 
datorer, läsplattor och datorskärmar, men även kopparrör och andra föremål som är lätta att av-
yttra, kan med fördel märkas, t ex båtar, båtmotorer eller eftertraktade bildelar. 

Märkningen kompletteras med dekaler och skyltar som man kan klistra på fastigheten och/eller på 
föremålen för att varna eventuella tjuvar.  

Hur fungerar det? 
Ett DNA-märkt stöldgods kan snabbt kopplas till sin rättmätige ägare efter att polisen har läst av 
märkningen med hjälp av UV-ljus. En tjuv som sprayats med märkDNA kan bindas till brottet då 
märkningen sitter kvar på huden upp till två månader efter kontakt med lösningen.  
 
Skulle föremålet säljas efter märkning skriver man över föremålet på den nye ägaren med vanligt 
kvitto. Det finns även ett generellt avregistreringsdokument där objektet beskrivs, som både köpare 
och säljare signerar. Dokumentet skickas sedan in till leverantören märkDNA-et för registrering. 
 

Fördelar 
• Märkningen är unik för varje organisation eller verksamhet vilket innebär att det är lätt för poli-

sen att härleda varifrån ett stulet föremål kommer. Eventuella misstänkta kan även kopplas till 
ett brott, om inte för själva stölden eller inbrottet så åtminstone för häleri. 

 
• Det är ett kostnadseffektivt sätt att stöldmärka föremål eller gärningsmän. MärkDNA begränsar 

inte vilken typ av objekt som kan märkas, alla typer av material och storlek på objekt går att 
stöldmärka. Försiktighet ska iakttas vid märkning av antikviteter.  

 
• Märkningen är i princip omöjlig att avlägsna då det räcker med att minsta lilla partikel finns kvar 

för att man ska kunna avläsa ägaren.  
 
• MärkDNA är robust och en del leverantörer garanterar upp till minst 5 års hållfasthet i utomhus-

miljö. 
 
• Polisen arbetar aktivt med märkDNA och har nationella rutiner för dess hantering. 
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Nackdelar 
• Märkningen syns inte för blotta ögat vilket innebär att polisen måste hitta märkningen på stöld-

godset för att kunna avgöra att det är stulet. Gemene man som köper en laptop eller läsplatta 
på Blocket eller en skrothandlare som köper koppar kan inte avgöra om föremålet är stulet. 
Däremot gäller som vanligt omständigheter med kvitton och annan dokumentation.  

 
• Vilken DNA-märkning som hör ihop med vilken ägare lagras i ett internationellt register som ägs 

av respektive tillverkande varumärke och det finns en farhåga att registret inte uppdateras med 
ny ägare vid försäljning eller annan avyttring av det märkta föremålet. Dock ger märkDNA poli-
sen en identifiering på en ägare och oavsett om objektet sålts ärligt i första hand eller ej, så har 
polisen en första ledtråd att gå på i sin utredning av förmodad stöld.  

 
 

Örebro märker sina elevdatorer 
I Örebro kommun blev, enbart inom de kommunala gymnasieskolorna, datorer till ett värde av 
600 000 kronor stulna under 2013. Under våren 2014 har man därför börjat märka sina datorer med 
en spårbar märkDNA-vätska för att minska antalet stölder. Kostnaden för denna märkning av ca 
14 000 datorer uppgick till ca 95 000 kr.   
 
Sören Svensson, planeringssekreterare för Örebro brottsförebyggande råd berättar: 
 
– Örebro brottsförebyggande råd har till uppgift att följa brottsutvecklingen lokalt och vi uppmärk-
sammade problem med stölder av elevdatorer. För att öka upptäcktsrisken för tänkbara gärnings-
män ville vi vara tydliga med att alla elevdatorer är DNA-märkta. På så sätt har polisen möjlighet att 
se vem som är ägare om datorn skulle dyka upp som stöldgods.  
 
Sören betonar att det är viktigt att det finns tydliga skyltar på skolorna som visar att elevdatorer är 
stöldskyddsmärkta med DNA. Ambitionen är att minska stölderna av elevdatorer och öka möjlighe-
ten för polisen att i samband med husrannsakan kunna spåra stöldgods. På detta sätt kan personer 
lagföras och stöldgods återlämnas till ägare. 
  
Ofta innebär stölder inte bara kostnader för det som stjäls, utan även kostnader för till exempel 
krossade fönster och uppbrutna dörrar. 
 
Under hösten 2014 kommer Örebro kommun följa upp resultatet av stöldskyddsmärkningen. 
 

Mer information 
• Sören Svensson, Örebro Brå, soren.svensson@orebro.se, 019-21 25 53, 0705-62 97 75 
• Daniel Strandberg, säkerhetssamordnare Örebro kommun, daniel.strandberg@orebro.se,  

019-21 25 50, 0765-51 42 04 
• Stöldskyddsföreningen: www.stoldskyddsforeningen.se  
• Eurosafe Security Solutions AB: www.smartwater.com/sweden 
• Safe Solution AB: www.safesolution.se 
 


