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PRESSINFORMATION 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda 
Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och 
försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.   
 

 
Ny maskinskaderapport redovisar maskinskadorna bland tio vanliga 
bilar på begagnatmarknaden 
 
Sedan 2006 har skadekostnaden för maskinskador ökat med cirka 75 procent och var 
cirka 80 miljoner kronor 2011. En genomgång av tio vanliga bilmodeller på 
begagnatmarknaden visar att den bilmodell som stod för störst andel skador hade 
åtta maskinskador per 100 bilar medan den modell som hade minst andel skador stod 
för en skada per 100 bilar. Det framgår i en ny maskinskaderapport från 
Länsförsäkringar.  
 
I årets rapport har tio bilmodeller som var storsäljare mellan 2006 och 2009 valts ut och 
granskats.  
 
– Sett ur ett konsumentperspektiv har maskinskador blivit en allt större del av priset för en 
bilförsäkring. Länsförsäkringars maskinskaderapport ger information om hur ofta 
maskinskador inträffar på populära bilmodeller, vilka typer av maskinskador som är 
vanliga på olika modeller och vad dessa kostar att reparera, säger Petra Wahlund, 
produktchef för motorförsäkring på Länsförsäkringar.  
 
Hur ofta en maskinskada anmäls styrs av hur skadedrabbad bilmodellen är och av hur 
respektive biltillverkares garanti fungerar. I rapporten är Ford Focus den bilmodell som 
stod för den största andelen anmälda maskinskador och hade cirka åtta maskinskador per 
100 bilar. Snittet för alla de jämförda modellerna ligger på tre maskinskador per 100 bilar. 
Den bil som stod för lägst andel anmälda maskinskador är Volvo V70 II med en anmäld 
maskinskada per 100 bilar. 
 
– Som marknadsledande inom bilförsäkring är det av intresse för oss att följa utvecklingen 
av maskinskador och ge konsumenterna informationen. Vi vill också påverka 
biltillverkarna att ta ett större ansvar för sina produkters fel och brister, säger Petra 
Wahlund. 
 
En maskinskada kostar i genomsnitt 13 500 kr inklusive moms varav reservdelskostnaden 
är 9 000 kr och arbetskostnaden för 4 500 kr.  
 
Fakta om maskinskaderapporten: 
Maskinskaderapporten har tagits fram av Länsförsäkringar som försäkrar cirka var tredje 
personbil i Sverige, totalt 2,3 miljoner fordon. Årets maskinskaderapport baseras på 
maskinskador som ersatts av Länsförsäkringars maskinskadeförsäkring och redovisar bland 
annat vilka bilmodeller som har minst respektive flest skador och vilken typ av skador som 
är vanligast per modell. I år är fokus på tre till sex år gamla bilar av tio olika modeller som 
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valts utifrån att de var storsäljare i Sverige mellan 2006 och 2009. Syftet med rapporten är 
att ge konsumenter information om hur ofta maskinskador inträffar och vad de kostar för  
några av Sveriges mest sålda bilar. 
 
Läs maskinskaderapporten i sin helhet på:  
http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/press_och_media/rapporter_o_undersokning
ar/maskinskaderapport/sidor/default.aspx 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Petra Wahlund, produktchef motorförsäkring, Länsförsäkringar 
Telefon: 08-588 413 16 
 
Länsförsäkringars pressjour 
Telefon: 08 – 588 418 50 
 

http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/press_och_media/rapporter_o_undersokningar/maskinskaderapport/sidor/default.aspx
http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/press_och_media/rapporter_o_undersokningar/maskinskaderapport/sidor/default.aspx

	Ny maskinskaderapport redovisar maskinskadorna bland tio vanliga bilar på begagnatmarknaden
	Fakta om maskinskaderapporten:
	Maskinskaderapporten har tagits fram av Länsförsäkringar som försäkrar cirka var tredje personbil i Sverige, totalt 2,3 miljoner fordon. Årets maskinskaderapport baseras på maskinskador som ersatts av Länsförsäkringars maskinskadeförsäkring och redovi...
	Läs maskinskaderapporten i sin helhet på:
	http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/press_och_media/rapporter_o_undersokningar/maskinskaderapport/sidor/default.aspx
	Länsförsäkringars pressjour

