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Planering/Förspaning 

• Under dagtid åker de ut till villaområden för att orientera sig 

och spana efter lämpliga fordon och platser att besöka under 

kommande natt. Den absolut största delen av stölderna begås 

där bilar står parkerade utanför villor i lugna villaområden utan 

genomfartstrafik. 

 

• under 1-2 veckor stjäl de så många bildelar som de hinner 

med under dygnets mörka timmar. 
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Genomförande 

Erfarenhetsmässigt har vi sett att gärningsmännen oftast inte 

har med sig bilen fram till stöldplatsen.  

De åker på natten sakta genom ett område för att hitta lämpliga 

objekt varefter de åker ut från området och parkerar bilen långt 

(kan vara någon kilometer) från de planerade brottsplatserna.  

Därefter går de tillbaka in i området för att begå stölderna. 

 

”Relä-öppning” 
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Reläöppning 

• Det har under senare år blivit populärt hos gärningsmän att 

låsa upp bilen genom att reläa bilens nyckelsignal då bilen har 

“keyless access”. 

• Gärningsman nr. 1 har en mottagare/sändare av 

originalnyckelns signal i nära anslutning till nyckelns placering 

(signalen hittas oftast utanför villans ytterdörr när nyckeln 

ligger innanför dörren i hallen). 

• Gärningsman nr. 2 har en mindre mottagare/sändare och 

befinner sig vid aktuell bil. När den tar emot signalen tror 

bilens elektronik att nyckeln finns bredvid bilen och bilen kan 

då öppnas, och även startas på vanligt sätt. 
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Förvaring och paketering  

Efter fullbordat tillgrepp göms de stulna delarna i närheten av 

brottsplatsen. Ofta bara instoppade i en svart sopsäck som 

sedan läggs på en plats där den inte syns. Avsikten med detta 

är att de aldrig ska åka omkring med stulet gods i bilen under 

natten då det är större risk för kontroll. 

De hämtar godset under dagtid dagen, eller ett par dagar, efter 

stölden. 
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Hur kan vi förebygga och försvåra för 

tjuvarna? 

• Kontakta din bilåterförsäljare för att se ifall du kan försvåra ngt vad gäller 

just din bilmodell (Det är främst BMW som drabbats). På nyare modeller 

har biltillverkare redan vidtagit vissa åtgärder mot att tex enkelt skruva 

loss ratt och airbag mm. 

 

• Förvara din bilnyckel på ett säkert sätt i hemmet under nätterna, tex i en 

plåtburk och så långt in i huset som möjligt! 

 

• Om du drabbas, informera i grannsamverkangruppen och hjälps gärna 

åt att leta efter ”tjuvgömman” dagen efter ett inbrott. OBS! Rör inget om 

ni hittar något utan kontakta polisen omgående! 


