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Byggbarometern # 3 2022

– Så påverkas byggföretagen av stölder
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Byggföretagen
har  tröttnat på
miljardsvinnet.
Stölder är ett återkommande problem för 
bygg- och anläggningsbranschen. Arbets-
maskiner, ställningar, vitvaror och dörrar är 
några exempel på vad som försvinner från 
svenska byggarbetsplatser. Kostnaderna är 
svåra att beräkna - men rör sig om miljard-
belopp.
Miljardsvinnet leder till högre slutpriser för konsumenten när 
 seriösa bygg- och anläggningsföretag tvingas  kalkylera med 
svinn i anbuden. Samtidigt låter många företagare bli att 
 anmäla brotten - om det inte krävs för försäkringen. Arbets-
verktygen kommer ändå inte  tillbaka.

Byggföretagens medlemsföretag bidrar till syssel sättning, 
tillväxt och välfärd. Men först och främst är vi entreprenörer 
som vill göra rätt för oss, ha våra verktyg ifred och inte 
 behöva vara oroliga för att drabbas av brott.

Vår bransch förtjänar bättre. Därför fortsätter Byggföretagen 
att uppmärksamma omfattningen av byggstölderna. 

Tillsammans stoppar vi tjuven! 

Per Kågström
Nationell samordnare för 
specialistföretagsfrågor

”Vi vill göra rätt för 
oss, ha våra verktyg 

ifred och inte behöva 
vara oroliga för att 
drabbas av brott.”
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Så drabbas  
byggföretagen
av stölder.
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Byggföretagen har ställt frågor till  medlemsföretagen om 
hur medlemmarna påverkats av stölder på arbetsplatsen.

Undersökningen gick sammanlagt till 3 656 företag, och 
besvarades av 500 företag vilket ger en svarsfrekvens på 
14 procent. 

Undersökningen genomfördes under   
 2 september – 14 september 2022. 

Om undersökningen
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Byggföretag hårt 
stölddrabbade

“Har ditt företag utsatts för stöld
eller inbrott det senaste året?”

65%

Ja,en 
gång

Ja,flera 
gånger

Nej Vet ej

• Två av tre byggföretag har utsatts för 
minst ett brott det  senaste året.

• Bara ett av tre byggföretag har inte 
 utsatts för något brott under senaste året. 
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Handverktyg  
stjäls mest 
• 90% av det stölddrabbade byggföretagen har blivit av med hand-

verktyg 

• 35% har blivit bestulna på mindre maskiner

• 26% har blivit bestulna på byggnadsmaterial eller arbetsutrustning

• 19% har blivit bestulna på drivmedel 

“Vad har ditt företag  
blivit bestulet på?”

35%

90%

26%

26%

19%

9%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Handverktyg samt tillbehör till dessa – såväl elektroniska verktyg i form av t.ex. 
 skruvdragare, sågar och mätinstrument som icke-elektroniska verktyg som 
 hammare, fogsvansar, knivar, m.m. Som tillbehör handverktyg  räknas t.ex. 
 batterier och laddare till handverktyg men även bits och borrkassetter samt 
verktygslådor, verktygsskåp och dylikt.

Mindre maskiner – icke-handhållna maskiner i form av exempelvis pumpar, 
 generatorer, elverk, avfuktare, blandare och fläktar, m.m.

Byggnadsmaterial – material som används vid byggnadsprocessen som 
 exempelvis kablar, tråd, rör och slangar samt virke i form av exempelvis betong, 
isolering och armeringsjärn m.m. Hit hör även skruv, spik, fästen och kopplingar 
m.m. samt dörrar, fönster, väggar och vitvaror.

Arbetsutrustning – utrustning som används vid byggnadsprocessen utöver 
verktyg och maskiner, exempelvis stegar och ställningar, skyltar, containrar 
och bodar samt arbetskläder och säkerhetsutrustning.

Drivmedel

Kontorsmaterial – innefattar bland annat mobiltelefoner och komradios, 
 datorer, läsplattor samt radio- och tv-apparater.

Förarstyrda maskiner (inklusive tillbehör) – innefattar maskiner som kräver en 
förare, från något mindre mark- och asfaltsvibratorer till större arbets- och 
transportfordon.
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Så många
polisanmäler
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En av tio  
polisanmäler inte 

“Vid brott: 
Anmälde du stölden

till polisen?”

63%

Samtliga 
brott

Vissa 
brott

Nej Vet ej

• 63% av byggföretagen polisanmäler 
alla brott 

• 25% polisanmäler vissa brott
• 11% har inte polisanmält över huvud taget

63%

25%
11% 1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%



14 15

4 av 10 missnöjda med 
polisens arbete

“Hur nöjd är du med polisens arbete 
efter din anmälan?”

38%

Ganska/ 
mkt nöjd

Varken nöjd 
eller  

missnöjd

Ganska/ mkt 
missnöjd

Vet ej

• 38% av de som polisanmälde stölden är 
ganska eller mycket missnöjda med 
 polisens arbete

• 36% är varken nöjd eller missnöjd med 
 polisarbetet 

• 11% är ganska eller mycket nöjda med poli-
sens arbete 38%36%
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Anmälan anses inte leda 
till åtgärd
• Det främsta skälet till utebliven polisanmälan är att man inte 

ser att det leder till någon åtgärd.

• Näst vanligaste skälet är att stölden hamnade under företagets 
stöldrisk.

• Det tredje vanligaste skälet är att man inte ansåg händelsen 
vara tillräckligt allvarlig.  

“Varför anmäldes inte  
stölden/ inbrottet?”

52%

67%

30%

10%

8%

4%

2%

1%
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En polisanmälan leder sällan till någon åtgärd

Stölden hamnade under företages självrisk

Händelsen/händelserna ansågs inte vara tillräckligt allvarliga

Annan orsak

Det saknas rutiner för att polisanmäla

Rädsla för konsekvenser (exempelvis att förövarna hämnas)

Företaget/den drabbade ville inte få uppmärksamhet i media

En polisanmälan skulle kunna påverka den drabbade eller annan anställd negativt



Vi finns över
hela Sverige!
Byggföretagen är bransch- och 
arbetsgivar organisationen för 
 seriösa bygg-,  anläggnings- och 
special företag verksamma på den 
 svenska bygg marknaden.

Våra kontor finns från norr till söder 
och ger medlemmar lokal tillgäng-
lighet och service. 
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Adress Box 5054, 
102 42 Stockholm  
Telefon: 08-698 58 00  
Fax: 08-698 59 00  
Mail: info@byggforetagen.se  
Webb: www.byggforetagen.se

Byggföretagen kansli


