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P
orschen stals under natten i hem-
met, när ägaren sov i sovrummet 
i villans övervåning. Att det hade 
varit inbrott i huset såg ägaren först 
på morgonen.

– Det första jag märkte när jag 
kom ner i köket var att min port-
följ var borta. När jag letade efter 
den såg jag att två lådor saknades i 

en möbel. Det var där jag brukade ha bilnyck-
larna, berättar Bo Ekstrand.

Han skyndade till garaget och såg att hans 
två bilar saknades. En Audi S8 och en Porsche 
911 Carrera 4S cabriolet av årets modell. 

Polisen larmades och kom snart till villan 
men kunde inte göra så mycket annat än att 
konstatera att ett inbrott hade begåtts och att 
bilarna var borta. 

Men tjuvarna vet inte att Porschen har en 
dold spårningsutrustning. En spårsändare 
från GSGroup sitter monterad, någonstans i 
bilen. Enheten skickar signaler och sin posi-
tion på ett sätt som inte kan lyssnas av.

– Jag kontaktade förstås GSGroup som för-
sökte spåra bilen. Men de fick ingen kontakt. 
Tydligen använder biltjuvarna störsändare 

som tar bort signalen, berättar Bo 
Ekstrand.

Men spårningsarbetet fortsätter. 
Att signalen saknas kan bero på att 
bilen förvaras på en plats som hin-
drar signalen från att nå ut. Men 
någon gång måste bilen flyttas, och 
då gäller det att hitta signalen. 

EFTER DRYGT en vecka ger bilens 
spårsändare ett livstecken ifrån sig. 
Sökningen startades med en gång. 
Det visar sig att bilen har transpor-
terats på färja från Nynäshamn till 
Ventspils i Lettland.

Den svenska polisen kontaktas, som i sin 
tur kontaktar kollegor i Lettland. Jodå, de 
kan ingripa men behöver en exakt position. 
Att veta att en stulen bil finns någonstans i ett 
kvarter i en stad är ingen hjälp. Innan man 
bryter upp dörrar och garageportar vill man 
vara helt säker.

GSGroup sätter nu in sina internationella 
spårresurser. Eftersom man har fått kontakt 
med sändaren kan man ställa in den så att den 
signalerar tätare.

Till slut kan Porschen plats-
bestämmas med 100 procents 
säkerhet. Den visar sig stå på en 
lastbil, i en kyltrailer. Den lettiska 
polisen får positionen och gör 
snabbt ett ingripande. Trailerns 
dörrar bryts upp.

I lastutrymmet hittar man inte 
bara den stulna Porschen utan 
också Bo Ekstrands andra bil, 
den vita Audin.

Fortfarande står bilarna kvar 
hos polisen i Lettland, men snart 
är de hemma igen.

ÄVEN OM det slutade bra, har stölden satt sina 
spår.

– Man känner sig kränkt i allra högsta grad. 
De har gått runt i ens eget hem. Man tänker 
på vad som hade kunnat hända om man hade 
vaknat och stött på tjuvarna? 

Bo Ekstrand vet inte hur de kunde veta var 
de skulle leta efter bilnycklarna.

– Jag tror att de har spanat på mig under en 
tid. Det är ju lätt att kika in i upplysta hus när 
det är mörkt ute. Frågan är om man kan ha så 

Bo Ekstrands två bilar blev stulna en natt när han fortfarande 
sov på övervåningen i huset. Tolv dagar efter stölden hittades 
både biltjuvar och bilar. I en lastbil i Lettland!
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STÖLDGODS!
Bilstölderna har minskat kraftigt sedan 2005.  Då stals nästan 30 000 bilar per år. De senaste åren 
har antalet bilstölder legat under 10 000 bilar per år. Orsaken är främst bättre stöldskydd. Elektro-
niska stöldskydd gör det svårt att stjäla en bil för så kallade ”joyrides”, att man tar en bil för att man 
ska någonstans.

BILSTÖLDERNA MINSKAR – MEN ANDELEN SOM INTE ÅTERFINNS ÖKAR

här dyra bilar i Sverige? I andra länder är det 
vanligare med ”gated communities”, det kan-
ske kommer att bli så i Sverige också, funderar 
Bo Ekstrand.
Vad tycker du om det öppna svenska bilregistret?

– Det är helt vansinnigt att man ska kunna 
se en fin bil på gatan och sedan direkt kunna 
se var ägaren bor. Vi kan inte ha det på det här 
sättet, det är inte okej, säger Bo Ekstrand. 

Han sammanfattar historien med orden 
”man har lärt sig en läxa”.

– Jag kommer att ha ett helt annat skydd  i 
framtiden. Automatiska pollare på infarten, 
mekaniska grindar och en absolut säker nyck-
elförvaring, säger Bo Ekstrand.

Man tänker på vad som 
hade kunnat hända 
om man hade vaknat 
och stött på tjuvarna? 

< Bo Ekstrand fick två 
bilar stulna mitt i natten.
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< Bilarna var stulna med 
hjälp av nyckel och till 
synes oskadade i trailern.

< Den lettiska tullpo-
lisen öppnar lastbilen 
som ska innehålla 
kylda charkprodukter. 
Men i stället för korv 
hittas en Audi och en 
Porsche! < Så här såg lastbilen 

ut som smugglade ut 
de stulna bilarna.
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Porschen som hittades i Lettland hade 
en svensk spårsändare av modellen 
Spotguard.
 – Eftersom våra sändare är eftermonte-
rade försvårar det för biltjuven om de letar 
efter sändaren. Det ger larmcentralen och 
sökteamet en fördel. Tjuven vet ju heller 
inte om bilen har ett spårsystem monterad. 
Det är inget man ska skylta med, man vill 
inte att de ska börja leta efter en sändare, 
förklarar Klas Wassberg, Sverigechef på 
GSGroup.

Sändaren är liten och kan gömmas i 

princip överallt. Eftersom den drivs av ett 
batteri finns det heller inga kablar som 
avslöjar placeringen.

Förutom en bra hårdvara framhåller Klas 
Wassberg sökresurserna som avgörande.

– Det hjälper inte att ha en sändare om 
ingen kan avläsa signalerna. Våra sändare 
ger positionen med tre olika tekniker, 
GSM-triangulering, GPS-positionering och 
radiosignalspårning. Till slut kan det behö-
vas lokal personal som kan radiopejla en 
exakt position, säger Klas Wassberg.

När signalen blir stationär brukar det 

indikera att bilen har blivit parkerad. När 
polisen tar sig in i sådana här gömmor 
brukar man inte bara hitta en stulen bil, 
man hittar flera bilar och stora mängder 
stöldgods.

– Då har vi gjort ett bra jobb för bilägarna, 
för försäkringsbolagen och för samhället, 
säger Klas Wassberg.

Att kunna spåra sin bil kostar en del, 
ungefär som en tilläggsförsäkring varje 
år. Spotguard-sändaren i exemplet kostar 
2 100 kronor. Därutöver kostar ett spår-
ningsavtal 1 200 kronor per år.

Stölder drabbar alla märken, men det är framför allt BMW och Mercedes som 
sticker ut genom en hög andel som inte återfinns. Sett till nyare årsmodeller löper 
ägarna av Porsche, Tesla och Fiat störst risk att aldrig mer se sin bil igen. När det 
gäller Fiat handlar det om dyra husbilar som ofta byggs på Fiat-chassi.

Märke Ej återfunna   Totalt efterlysta Ej återfunna (%)
Volvo  259  1504  17%
BMW 197 529 37%
Volkswagen 172 808 21%
Mercedes 160 425 38%
Audi 142 564 25%
Saab 85 426 20%
Toyota  74 363 20%
Ford 52 314 17%
Peugeot  37 265 14%
Opel  36 216 17%

Märke Ej återfunna   Totalt efterlysta Ej återfunna (%)
Mercedes 94 186 51%
BMW 77 180 43%
Volvo  68  339  20%
Volkswagen 66 242 37%
Audi 53 144 25%
Toyota  47 144 33%
Mazda 19 41 46%
Porsche 16 26 62%
Fiat 15 22 68%
Tesla 9 14 64%

Hur stor nytta gör spårsystemen? 
– De är ett bra komplement till stöldskyddet och 

gör att vi har mycket större chans att hitta bilarna 
vid stöld än om bilen inte hade spårsystem. Ett 
bra exempel är Porschen som hittades efter några 
dagar som ni skriver om i artikeln.
 
Kopplar inte tjuvarna bort systemen med en 
gång? 

– Vanligaste tillvägagångssättet är att tjuvarna 
stör ut spårsystemets signal under transporten/
förvaringen men ibland fallerar deras utrustning 
någon gång på vägen och då kan vi få en signal om 
var bilen befinner sig och kan skicka ut polisen. 
Ibland kan de även ha sökutrustning som kan leta 
fram spårsystemet/trackern och sedan koppla 
bort den.
 
Ser tjuven att bilen han är på väg att stjäla är 
spårningsutrustad?

 - Det är inget som syns, spårningssystemen är 
vanligtvis dolda men de professionella ligorna vet 

oftast att bilarna har standardmon-
terat spårningssystem.
 
Hur stort är problemen med stöl-
der av exklusiva bilar för If?

– Bilstölderna går ofta i vågor 
och har gjort det under de senaste 
åren och man riktar ofta in sig 
på ett, eller ett par märken åt 
gången. Just nu är det mer exklu-
siva bilar som stjäls. Bilstölder är 
resurskrävande och kostar försäk-
ringsbranschen och samhället flera 
hundra miljoner kronor per år. Bilägare drabbas av 
självrisker, tidsförluster som till exempel förlorad 

arbetstid och inkomstbortfall. 
Dessutom leder de till ökad 
otrygghet i samhället. Vi arbetar 
systematiskt tillsammans med 
flera partners för att försöka göra 
bilarna ännu svårare att stjäla.
 
Spårsystemen skyddar väl 
mot stöld av hela bilen, eller 
går det även att spåra enskilda 
reservdelar? 

– Det går att ha spårsystem i 
enskilda reservdelar också, i till 

exempel xenon- eller laserljus som betingar ett 
högt värde. •

FAKTA: SÖKRESURSER GÖR SKILLNAD

< Klas Wassberg är 
Sverigechef på  
på GSGroup.

Johan Granholm, bilspecialist på försäkrings bolaget If, menar att spårningssystemen 
ger ägarna en mycket större chans att få tillbaka sina bilar.
TEXT:MIKAEL STJERNA • FOTO: IF, GSGROUP, SESTOVIC, TEKNIKENS VÄRLDS ARKIV

”STÖLDERNA KOSTAR 
 100-TALS MILJONER VARJE ÅR”

< Johan Granholm,  
bilspecialist på IF.

Det går att ha spårsystem i reservdelar också, 
i till exempel xenon- eller laserljus…
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< Volvo och BMW 
är de bilar som 
oftast stjäls utan 
att återfinnas.
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