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Under 2018 har stölderna av delar från personbilar nästan halverats 
jämfört med 2017. Även skadekostnaderna för försäkringsbolagen har 
minskat. Brotten tycks i stor utsträckning begås av organiserade ligor, i 
många fall med kopplingar till Baltikum. Delarna antas i stor utsträck-
ning föras ut ur landet för att användas som reservdelar till krockska-
dade fordon. 

BILDELSSTÖLDER 
ÅRSSTATISTIK 2018 

Information om statistiken 
Statistiken är baserad på tre typer av bildelar som försäkringsbolagen valt 
ut på basis av erfarenhet av vilken typ av stölder som är vanligt förekom-
mande och för vilka det finns god avsättning i större kvantiteter på den 
svarta marknaden. Komponenterna är: 

• Strålkastare xenon
• Navigationssystem (avser fabriksmonterade system)
• Airbags/ rattar

Statistikkälla
Genom ett samarbete med CAB Group AB har Larmtjänst fått tillgång till 
statistiska uppgifter ur kalkyleringssystemet CABAS*. I det angivna syste-
met redovisas bland annat statistik från bilverkstäder rörande kalkylerade 
kostnader för arbete och bildelar i samband med bilreparationer.
I CABAS registreras verkstadsorten. Däremot finns ingen information 
om stöldort. Stöldplatsort och verkstadsort behöver inte nödvändigtvis 
överensstämma. Det datamaterial som användes kompletterades med det 
län som verkstaden är belägen i. Det är ändå troligt att analysen av den 
geografiska fördelningen av stölderna är någorlunda korrekt då merparten 
av bilägarna sannolikt vänt sig till närmaste verkstad för reparation efter 
stöldtillfället. Det är dock svårt att säga hur stor den ovan nämnda felkällan 
faktiskt är.

Skadekostnaderna är sannolikt högre än vad som redovisas i statistiken då 
Larmtjänst vid kvalitetssökning av statistiken noterat att den registrerade 
skadekostnaden ofta är påfallande låg. Ibland tycks enbart självrisken ha 
registrerats under skadekostnaden. 

Tidsperiod
Statistiken gäller för 1 januari- 31 december 2018. 

*I maj 2018 inträffade en stöld i hamnen i Halmstad där man stal 30 reservdelar från 

BMW-bilar. Stöldtillfällena är inte registrerade i CABAS och saknas därmed i statistiken. 
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Stölder och skadekostnader
Statistiken för 2018 visar att stölderna av bildelar har minskat jämfört med år 
2017. Under 2018 inträffade 2302 stöldtillfällen vilket kan jämföras med  2017 då 
4208 stölder inträffade, en minskning med 45 procent.  

Precis som tidigare år inträffar flest stölder under vår och höst medan stölderna 
minskar i omfattning under sommaren. 

De redovisade skadekostnaderna har minskat under året. Under 2018 upp-
gick den samlade skadekostnaden till närmare 163 miljoner kronor, vilket är en 
minskning med 35 procent jämfört med 2017. De faktiska skadekostnaderna är 
sannolikt högre än vad som redovisas i statistiken*. 

   År   Antal    Sek

  2018   2302    162 761 262

  2017   4 208    250 437 272

  2016   3 333    212 163 919

  2015   1 926    104 516 353

  2014   1 486      78 257 991

  2013   1 109      67 033 219

  2012   1 285      64 199 570

Stölder och skadekostnader 

*Skadekostnaderna är sannolikt högre än vad som redovisas i statistiken då Larmtjänst vid kvalitets-

sökning av statistiken noterat att den registrerade skadekostnaden ofta är påfallande låg. Ibland tycks 

enbart självrisken ha registrerats under skadekostnaden. 
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Mest drabbade länen
Den geografiska analysen visar att storstadslänen fortsätter att vara mest utsatta 
och Stockholms län är särskilt drabbat av stölderna. I Örebros län har stölderna 
ökat under året. 

Jämförelse skadekostnader per månad 

Månad  2018   2017     

 Januari  21 232 389 kr  22 067 635 kr 

 Februari  18 629 770 kr  23 735 592 kr

 Mars  18 383 807 kr  24 115 589 kr

 April    9 110 646 kr  12 987 448 kr

 Maj  15 252 692 kr  17 782 453 kr

 Juni  11 288 552 kr  12 227 684 kr

 Juli    8 092 146 kr  10 964 079 kr

 Augusti  10 835 294 kr  23 005 239 kr

 September 11 999 457 kr  30 732 728 kr

 Oktober  15 643 731 kr  28 010 079 kr

 November 15 268 814 kr   26 198 560 kr

 December   7 509 719 kr  18 610 186 kr 

Län   2018  2017

Stockholm  1334  2 205

Skåne     434     837

Västra Götaland    146     388

Örebro       70        49

Antal stöldtillfällen
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Mest drabbade fabrikaten
BMW är det fabrikat som fortfarande är mest drabbat av stöldtillfällena och stod 
för 62 procent av reservdelsstölderna under 2018. Andra utsatta fabrikat är 
Volvo, Mercedes och Volkswagen. Under året har antalet stölder minskat för alla 
fyra fabrikaten. 

Antalet stulna komponenter
Under 2018 har det ägt rum 2302 stöldtillfällen. Vid ett stöldtillfälle kan flera olika 
komponenter stjälas. Under 2018 har 2748 komponenter stulits. Stölderna av 
komponenterna är fördelade enligt tabellen nedan. 

Antal stulna komponenter

Fabrikat   2018   2017

BMW   1 431   2 458

Volvo      223      318

Mercedes     211      312

Volkswagen     198      610
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    2018  2017

Huvudstrålkastare    459    559

Navigation     877  2 093

Airbags/ rattar   1 412  2 094
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Stulna komponenter fördelade på fabrikat
Statistiken visar på skillnader när det gäller vilken komponent som stjäls från res-
pektive fabrikat. Exempelvis stjäl man främst navigationssystem och airbags från 
BMW-bilar men strålkastare från Volvo-bilar. Tabellen nedan visar antalet stulna 
komponenter från de mest utsatta fabrikaten.  

Fabrikat  Strålkastare Navigation Airbags  Totalt* 

BMW  69  606  1127   1802 

Volvo  207  0  34   241

Mercedes 44  54  142   240

Volkswagen 23  162  31   216

* Antalet bygger på de tre utvalda stulna komponenter under 2018. 


