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Pressmeddelande från Bisnode 

FLEST CABRIOLETER PER CAPITA I SÖDRA SVERIGE 
 
Färsk statistik från affärsinformationsföretaget Bisnode visar att antalet 

cabrioleter per capita är högst i den skånska kommunen Vellinge, med en 

cabriolet per 29 invånare. Tätt därefter följer Lomma och Båstad med 2,49 

respektive 2,43 procent taklösa bilar per invånare, vilket kan jämföras med 

riksgenomsnittet som uppgår till 1 procent cabrioleter per capita.  

 
Bisnodes statistik visar att Vellinge, Lomma och Båstad är Sveriges tre cabbtätaste kommuner. 

Därefter följer i tur och ordning Danderyd (2,42 %), Ystad (2,28 %), Höganäs (2,26 %), Hjo (2,23 %), 

Dals-Ed (2,229 %), Skurup (2,226 %) och Simrishamn (2,16 %), vilket visar att hela sju av Sveriges 

cabbtätaste kommuner ligger i södra Sverige.  

 

Minst antal cabrioleter per capita återfinns i Sorsele i Västerbotten där endast 4 cabrioleter är i trafik. 

Det motsvarar 0,15 procent cabbar per invånare, vilket är nästan tio gånger lägre än riksgenomsnittet. 

 

Statistiken visar även att fordonstypen cabriolet har en tydlig geografisk koppling. Ju längre norrut 

man kommer i landet, desto glesare blir det med bilar utan tak. I Skåne län finns det 14,54 cabbar per 1 

000 invånare medan motsvarande siffra uppgår till 4,79 i Västerbotten och 5,05 i Norrbotten. 

 

Flest antal cabrioleter totalt sett finns i storstadskommunerna. I Stockholms kommun rullar fler än 6 
000 taklösa bilar i trafiken. Därefter följer Göteborg och Malmö med 3 475 respektive 2 835 
cabrioleter i trafiken.  
 
Hultsfred kommun är representativt för Sverige som helhet gällande antal cabbar per capita. Totalt 
rullar 137 cabrioleter i kommunen eller 1 procent taklösa bilar per invånare, vilket motsvarar det 
svenska genomsnittet.  
 
KORTA FAKTA FRÅN STATISTIKEN OM CABBAR I SVERIGE 
 

 I juni 2013 fanns det 96 640 registrerade cabbar* i trafik i Sverige. 

 Under samma period fanns det 4 346 513 personbilar i trafik. Cabbar och öppna fordon 
utgjorde med andra ord 2,2 % av samtliga personbilar i trafik. 

 I genomsnitt finns det en cabriolet per 100 invånare i Sverige. 

 Skåne län har 14,54 cabbar per 1 000 invånare medan Västerbotten endast har 4,79 och 

Norrbotten 5,05. 

 
* I statistiken används genomgående fordonsbenämningen cabriolet eller cab, som egentligen är en sammanslagning av 
fordonstyperna cab och den äldre benämningen öppet fordon. 
** Eftersom fordonstyperna cab och öppet fordon är säsongsrelaterade kan datan för fordon i trafik variera något beroende på 
att fordonen ställs av när de inte används. 

 
KÄLLA: Bisnode. Vi förser bland annat bilhandlare och företag inom fordonsbranschen med beslutsunderlag och 
omfattande fordonsinformation. 

 
STATISTIK PER KOMMUN HITTAR DU HÄR: http://www.bisnode.com/Sverige/Nyheter-
inspiration/Nyheter/Utdrag-ur-Bisnodes-fordonsstatistik-2013---cabrioleter/?id=2345  
 
FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 
Per Weidenman, Senior Analytiker Bisnode  
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