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Brottsutredning
För att lyckas klara upp inbrott är det viktigt för Polisen 
med vittnes- och målsägandeuppgifter och att säkra spår 
vid brottsplatsen. Förhör och brottsplatsundersökningar ska 
göras i nära anslutning till att brottet upptäcks så att inte 
minnesbilder försvinner och tekniska spår städas bort. 

Vid många polismyndigheter sköts spårsäkring vid 
bostadsinbrott av lokala brottsplatsundersökare. De letar 
spår efter gärnings personen i form av till exempel sko- och 
fingeravtryck, verktygsspår, blod- eller salivspår. De försöker 
också skapa sig en bild av hur inbrottstjuven gått tillväga. 

Eventuella spår sparas i olika register. Därmed finns 
möjlighet till jämförelser mot exempelvis DNA-register, 
vilket kan leda till att en misstänkt gärningsperson 
identifieras.

MärkDNA - spårbar stöldskyddsmärkning
Att märka sina värdeföremål har länge varit ett sätt att 
kunna styrka vem de tillhör. Nu finns det en modern 
stöldskyddsmärkning som dessutom är osynlig för blotta 
ögat, men syns om det belyses med UV-ljus.

MärkDNA används till att märka upp stöldbegärlig 
egendom. Eftersom varje kit är unik och spårbar blir 
resultatet att uppmärkta föremål inte blir lika attraktiva 
att stjäla för tjuvar. Förutom enskilda föremål som kan 
märkas upp i hushållet, såsom smycken, elektronik, verktyg, 
skidutrustning och cyklar kan det rekommenderas till andra 
värdefulla saker såsom båtmotorer och bilar.

Skaffa en 
inventarie-
förteckning 

DÄRFÖR BÖR DU
Vad är tjuven ute efter?
Tjuvar tar oftast saker som är lätta att omsätta 
på andrahandsmarknaden, pass, bärbara datorer 
smycken och smartphones. Var därför extra noga med 
märkningen av just dessa föremål.
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Inbrott är ett prioriterat område för Polisen
Många människor oroar sig för inbrott och den som 
utsätts känner sig ofta kränkt. De som drabbas har ofta 
en förhoppning om att polisen ska klara upp brottet 
och att de ska få tillbaka de stulna sakerna. I de fall när 
polisen beslagtar misstänkt stöldgods från en person, 
försöker de identifiera godset så att det kan återlämnas 
till rätt ägare. Om polisen inte lyckas med detta, brukar 
sakerna återlämnas till den person som påträffats med 
dessa, om personen gör anspråk på det beslagtagna 
godset.

Därför bör du göra en inventarieförteckning
Möjligheterna att återfå stulet gods ökar betydligt 
om man har dokumenterat vad man äger i en 
inventarieförteckning. I den framgår de uppgifter 
som polisen behöver för att kunna eftersöka vem 
som är ägare till det återfunna godset. Alltför ofta 
faller utredningsarbetet på att den drabbade inte 
har en inventarieförteckning och att polisen då inte 
har nödvändiga uppgifter för att kunna spåra rätt 
ägare. En inventarieförteckning är även till stor 
hjälp vid kontakt med försäkringsbolagen. Du kan 
ladda ner grunden för en inventarieförteckning på 
www.polisen.se (sök på ”inventarieförteckning”).

Vad ska ingå?
En inventarieförteckning bör innehålla information 
om fabrikat/märke och serienummer på stöldbegärliga 
saker i bostaden, liksom IMEI-nummer till 
mobiltelefoner. Att fota sakerna kan vara till stor 
hjälp för att identifiera saker som stjäls. Även gods 
som har graverats eller märkts upp ska finnas med 
på förteckningen. Ha som vana att spara kvitton 
på värdefulla saker du köper och bifoga dem till 
inventarieförteckningen.

Gör en säkerhetskopia 
Du bör förvara förteckningen så att du lätt har tillgång 
till den om du drabbas av inbrott, den bör inte finnas 
enbart på en hårddisk. Gör gärna kopior av den och 
förvara på helt andra ställen, exempelvis hos en 
släkting eller på jobbet.

Minska risken för inbrott
Det finns många sätt att minska risken för att drabbas 
av inbrott. Med bättre dörrar, fönstergaller, dörr- och 
fönsterlås gör du det svårare för tjuven att ta sig in i 
din bostad. Pass, pengar och smycken är eftertraktat 
på andrahandsmarknaden, se därför till att förvara 
dessa föremål svåråtkomliga. Grannsamverkan i 
bostadsområdet minskar också bostadsinbrotten.

När du reser bort 
Meddela dina grannar när du är bortrest och be dem 
tömma brevlådan, ha gärna tidsstyrd belysning inne i 
bostaden. 

Ring polisen
Ser du något misstänkt, fotografera misstänkta 
personer eller fordon och notera registreringsnummer 
och kontakta polisen på 114 14 för att lämna tipsen. 
Ser du ett misstänkt eller pågående inbrott, tveka inte 
att kontakta Polisen – ring 112.

För att inventarie-
förteckningen ska vara 
till hjälp för polisen bör 
den innehålla:
•	 gravering, 

monogram  
eller andra 
kännetecken

•	 material 
•	 karathalt 
•	 färg, storlek eller 

andra kännetecken
•	 serienummer
•	 fabrikat, typ, 

modell
•	 IMEI-nummer

När du gör en polisanmälan, glöm inte att berätta för 
polisen att du har gjort en inventarieförteckning.


