
Exjobb – Vägpirater 
 
 

 
 

 

 

Polisutbildningen vid Umeå Universitet 2002-2004 

 

                            Rapport nr. 160                  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
Johan Selindh & Robert Lindgren 



Sammanfattning 

 

Vi har genom intervjuer, tidningsartiklar och övrigt polisiärt material försökt förstå hur stort 

problemet med s.k. vägpirater är.  

 

Intervjuerna, främst med en kriminalinspektör, har givit oss en bred grund att stå på. Han har 

arbetat som polis sedan 1968 och på spaningsavdelningar sedan 1977.  

Det är vår källa som varit initiativtagare tillsammans med länskriminalen i Göteborg då det 

gäller att kartlägga brottsligheten kring vägpiraterna. 

Han berättade för oss hur gärningsmännen gått tillväga, vad det är gärningsmännen är ute 

efter samt var flest brott inträffat.   

 

Vi har även i vårat arbete försökt besvarat de frågeställningar vi haft så som, vad polisen gör 

för att minska brottsligheten, vad gör andra organisationer, hur skyddar man sig mot 

stölderna som enskild, etc. 

 

Mycket av det materialet har vi fått genom att noga läsa igenom diverse dagstidningar och 

Internetsidor ifrån sommaren 2003 och på det viset har vi skaffat oss en allmän och bred bild 

av vägpirater och de problem som följer i deras väg..    
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1. Inledning 

 

1.1 Ämnesval och syfte  

 

Så kallade vägpiratsbrott är en relativt ny företeelse i Sverige, den drabbar de utsatta hårt genom att 

de oftast är turister på semester här i Sverige. Vägpirater är personer som antingen agerar i grupp 

eller enskilda och stjäl värdesaker ur fordon som är parkerade på rastplatser.  

 

Syftet med uppsatsen är att belysa problemet för personer som inte är insatta i ämnet, man ska 

genom att läsa vår uppsats kunna bilda sig en uppfattning om vad fenomenet vägpirater innebär. Ett 

annat syfte har varit ett allmänt intresse, vi vill själva veta mer om brottsligheten som är kopplad till 

våra rastplatser.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

De frågor som vi valt att intressera oss för är följande:   

• Vilka problem finns det med brottsligheten? 

• Hur omfattande var brottsligheten med ”vägpirater” under vår/sommar 2003? 

• Var har brotten inträffat? 

• Vilka drabbas? 

• Hur går ”vägpiraterna” tillväga? 

• Vad gör polisen? 

• Projekt vägstöld, vad är det? 

• Vad ska polisen göra inför 2004? 

• Hur skyddar man sig? 

• Andra organisationer, vilka är det och vad gör det? 

• Vad gör man på rastplatserna? 

• Vad gör Vägverket? 
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1.3 Metod och tillvägagångssätt 

 

Vi har under detta arbete aktivt sökt information via media, polisen och andra organisationer som 

arbetar med säkerhet längs våra vägar. Vi har genom intervjuer, tidningsartiklar och Internet 

kommit fram till det som redovisas i arbetet.  

Då det gäller intervjuerna har vi använt oss av både personliga möten och telefonintervjuer.  

De tidningsartiklarna vi använt oss av har vi mycket noga läst igenom, dessutom har vi tagit 

direktkontakt med journalisterna bakom artiklarna för att få ta del av originalartiklarna på 

elektronisk väg.  

Det mest effektiva tillvägagångssättet har utan tvekan varit Internet. Man får mycket information på 

lite tid. Det är via kvällstidningarnas webbplatser
1
 
2
 som vi hämtat mest information. 

 

 

1.4 Bakgrund 

 

Redan under tidigt 90-tal började brotten ske i södra Tyskland. Det var främst Romer ifrån forna 

Jugoslavien som var gärningsmän. Brottstypen spred sig ganska snabbt till Nederländerna och 

vidare ut i övriga Europa. De som drabbades hårdast var de tyska husbilsturisterna, troligtvis på 

grund av att de ofta förvarade stora mängder kontanter i bilarna. På senare år har även Sverige 

drabbats av vägpiraterna, först i liten skala för att under sommaren 2003 öka markant.  

 

Detta överraskade alla inklusive polisen. Återigen var de tyska husbilsturisterna främsta målet, men 

även yrkestrafikanter och turister från övriga länder drabbades. Brotten sker i första hand på 

obevakade rastplatser, men har även förekommit på bevakade campingplatser
3
.  

 

 

                                                
1
 http://www.aftonbladet.se 

2
http://www.expressen.se  

3 
Kriminalinspektör, Västra Götaland 
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1.5 Problem 

 

Problemet med denna typ av brottslighet är att det behövs stora resurser för att komma åt förövarna. 

Man måste i princip ha poliser eller annat bevakningsföretag som kontrollerar varenda obevakad 

rastplats, och det är en omöjlighet med tanke på den knappa ekonomin och de stora kostnader detta 

skulle medföra. 

 

Att brottet dessutom oftast rubriceras som stöld än som rån gör det än svårare att få loss resurser 

enligt kriminalinspektören som vi pratat med.  

 

Ett annat problem är att förövarna oftast rör sig över stora delar av Sverige.  

Det gör det svårare att arbeta med spaning etc. eftersom man inte vet var man ska spana.
4
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 Kriminalinspektör, Västra Götaland 
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2. Brottet 

 

2.1 Vägpiraternas tillvägagångssätt 

 

Under sommaren 2003 anmäldes 150 stölder ur motorfordon.
5
 En stor del av stölderna tror polisen 

har begåtts av de s.k. vägpiraterna som i sin tur består av organiserade ligor som delar upp vägarna 

mellan sig. De är i skydd av mörkret som gärningsmännen verkar, alltså nattetid. De går till väga 

genom att utse ett lämpligt offers fordon som de sedan tar sig in i och stjäl det som de kommer åt. I 

vissa fall har gas använts för att tillfälligt söva personerna i bilen. 

  

Piraterna planerar troligen stölderna noga, de går runt bland nattparkerade turistfordon för att leta 

efter saker som ligger framme på säten, hyllor etc. Det kan handla om plånböcker, kameror, 

mobiltelefoner, väskor eller annat värdefullt.  

 

När de bestämt sig för en bil så bryter de sig in med hjälp av en skruvmejsel eller dyrk som sticks in 

i fordonets lås. Med ett snabbt knyck bryter de sönder låset, öppnar dörren och rafsar åt sig det 

utsedda föremålet. På grund av tät vegetation och dålig belysning vid rastplatserna är det oftast den 

främre passagerardörren som är uppbruten.  

 

Allt är över på några få sekunder, de sovande turisterna märker oftast ingenting.  

Först på morgonen upptäcker turisterna att de bestulits och då har gärningsmännen redan försvunnit 

för flera timmar sedan vilket gör det extra svårt ur polisiär synvinkel.  

 

Även sovande lastbilschaufförer har bestulits, men då med mer raffinerade metoder.  

Förövarna har enligt polisen ett antal gånger använt sig av en farlig gas som sprejas in i hytten och 

tränger undan syret. När föraren vaknar på morgonen känner han sig ofta yr och förvirrad till följd 

av gasen. Polisen tror att förövarna avslutar jobbet på plats genom att ställa upp en av dörrarna och 

på så sätt tillsätta syre vilket gör att chaufförerna klarar sig relativt oskadda. Brottet rubriceras då 

som rån istället för stöld som i normalfallet.
6
 

 

                                                
5
 Göteborgstidningen sid. 12, 030904. 

6
 Kriminalinspektör, Västra Götaland.  
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2.2 Gas 

 

Undersökningar har gjorts med drabbade yrkeschaufförer och husbilsåkare som har blivit misstänkt 

gasade i samband med brott. De har alla uppgivit samma symptom efter angreppet, torra i mun, 

huvudvärk, olustkänsla, illamående och kräkningar.  

Den gas som stämmer in på dessa symptom är koldioxid.  

 

Vid insprutning med 5 % koldioxid i ett utrymme så uppstår ökad andningsverksamhet och 

huvudvärk. Vid insprutning med 8-15 % så uppstår huvudvärk, illamående och kräkningar. Detta 

kan leda till medvetslöshet och i värsta fall döden  om den drabbade personen inte kommer ut i den 

friska luften.  

Vid mer än 15 % uppstår cirkulationsrubbningar och som leder till koma och död
7
. 

 

En annan gas som har liknade symptom är Hexan. Hexan är en petroleumgas som finns i bl.a. gas 

från cigarettändare, kallpressad olivolja samt vissa lösningsmedel. Gasen kan ge upphov till 

hjärnskador vid stor projektering. Hexan finns att köpa i kemisk handel och används i stora mängder 

för att extrahera vegetabiliska oljor. Denna gas är inte svår att skaffa i den vanliga handeln
8
.  

 

3.  Brottsförebyggande 

 

3.1 Vad gör polisen? 

 

På grund av resursbrist så arbetar polisen i störst utsträckning med händelsestyrd verksamhet, dvs. 

att polisen åker på jobb efter det att ett larm inkommit. Under sommaren 2003 när Vägpirats- 

relaterade brott ökade kraftigt så tillsatte polisen mer resurser på att kunna arbeta brottspreventivt, 

dvs. att man förebygger brotten före de har uppstått.  

Polisen åkte runt på rastplatser och informerade personer på plats om problematiken samt klistrade 

upp stora klistermärken med information om brotten och om hur man skyddar sig, på lämpliga 

platser vid rastplatserna.  

                                                
7
 Air Liquid AB  

8
 Kriminalunderrättelsetjänsten, 030825. 
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Informationen stod på både svenska, tyska och engelska. Naturligtvis arbetar polisen också med att 

spana på och i slutändan gripa förövare
9
.  

3.2 Projekt Vägstöld 2003 

 

Projekttiden var mellan 2003-06-23 – 2003-08-29.  

 

Länskriminalpolisen kopplades in och projektet ”Vägstölder” inleddes.    

Samarbetspartners i detta projekt var polismyndigheterna i Västra Götaland, Skåne, Jönköping och 

Hallands län, Motormännens Riksförbund (MRF), media samt Statens Kriminaltekniska 

Laboratorium (SKL).  

 

Under 2003-06-23 och 2003-08-29 begicks 150 angrepp mot lastbilar och husbilar vid nattliga stopp 

på rastplatser eller p-platser i anslutning till motorvägar. Varav 32 lastbilar och 112 husbilar, övriga 

var personbilar. Företrädesvis var det turister ifrån Tyskland, Danmark, Sverige och Norge som 

drabbats. Noterbart var att 28 av husbilarna hade chassi ifrån Fiat, modell Dukati.  

 

Då det gäller chassin så är det främst Peugeot, Citroën och Fiat som utmärker sig. Detta beror 

troligtvis på att säkerheten i dessa är mycket dålig, man kan på ett mycket enkelt vis bryta sig in. 

Polisen har pratat med biltillverkarna om detta som i sin tur tagit åt sig av kritiken och jobbar för att 

öka lås säkerheten på bilmodellerna.  

 

SKL har vid tre tillfällen konstaterat det främmande ämnet Hexan i blodet på angripna husbilsägare. 

Årets insats startade sent men poliserna som arbetade i projektet har utfört ett effektivt och rationellt 

polisarbete både operativt och preventivt. 

 

Genom detta arbete så har tio personer gripits och fem hämtats till förhör. 

Två personer är dömda för försök till grov stöld, påföljden blev för den ena sex månaders fängelse 

och för den andre villkorlig dom med 140 timmars samhällstjänst
10

.   

 

 

                                                
9
 Kriminalinspektör, Västra Götaland. 

10
Kriminalinspektör, Västra Götaland. 
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3.3 Polisen inför 2004 

 

Polisen i Västra Götaland har för avsikt att genomföra följande
11

: 

 

- En temadag för branschfolk från turistråden, campingvärdarna, Vägverket,    

  husbilstillverkare och poliser.  

 

- Utforma nytt brottsförebyggande i samverkan med en reklambyrå.  

 

- Fortsatt kontakt med husbilstillverkare och lastbilstillverkare för att delge polisiära    

  erfarenheter och ge råd för att bygga säkrare bilar. 

 

- Delta i diskussioner om säkra ”quick stop” efter motorvägarna i polisområdena. 

 

3.4 Hur skyddar man sig? 

 

Enligt polisen i Västra Götaland kan man göra på följande vis för att skydda sig mot oönskade 

gäster.  

- Övernatta aldrig på ensliga platser 

- Förvara aldrig värdefulla föremål så att de syns från utsidan. 

- Stoppa pengar under madrassen och lås in mobiltelefoner och kameror.  

- Lämna inte dörrar olåsta. 

- Öppna inte för okända personer. 

- Spänn fast dörrarna med spännband. 

 

Då det gäller gas finns det något som heter gasöverfallslarm. Detta larm består av en lite dosa som 

registrerar om de personer som finns i bilen utsätts för någon fara i förbindelse med narkosangrepp 

från rånare. Dessa gaslarm varnar för narkosgaser, protan, butan eller gasol, rök samt rörelse utanför 

fordonet.  

Då det gäller lastbilar rekommenderas lastbilsägarna att installera sådana här larm, men hittills har 

bara 5 % tyckt att det är värt att köpa ett sådant.
12 

                                                
11

 Kriminalinspektör, Västra Götaland. 
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12

 Hans-Åke Danielsson, presstalesman    
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3.5 Andra organisationer 

 

Det finns ett flertal andra organisationer som arbetar för säkerhet på och kring vägnätet.  

Vi har tagit kontakt med den största organisationen, Motormännens Riksförbund.  

 

De har under sommarmånaderna, juni, juli och augusti 26 vägpatrullbilar som är stationerade från 

Malmö i söder till Luleå i norr. De bilarna har till uppgift att se till att rastplatserna är i bra skick, 

hjälpa besökande med frågor, kontrollera säkerheten etc. Under den gångna sommaren har polisen i 

Mölndal kontaktat MRF för att få hjälp med informationsspridningen angående vägpiraterna.  

 

Organisationen har i första hand sett till att informera utländska bilister om deras egna säkerhet, 

vilken brottlighet som finns på rastplatserna och hur man skyddar sig. MRF ser det som en 

angelägen uppgift att skapa lite trygghet bland bilande turister.
13

  

 

Turistbyrån i Ljungskile har i samarbete med Vägverket och bevakningsföretaget V & B arbetat 

fram en lösning att få stopp på vägstölderna. Denna lösning går ut på att väktare skall övervaka 

rastplatserna hela turistsäsongen. Väktarna patrullerar av rastplatserna regelbundet och spanar mot 

misstänkta personer.
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
13

 Bertil Adamsson, MRF 
14

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/0007/09/pirat.html 
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3.6 Vad gör man på rastplatserna? 

 

Vi har kontaktat Bertil Hansen som är chef för ett rastplatskomplex i Håby, Munkedal. Det var på 

och i närheten av hans mark som flera av stölderna som relateras till vägpiraterna begicks under 

sommaren 2003. Vi ringde upp Bertil och frågade om han vidtagit några åtgärder inför kommande 

sommar. Han sa så här: 

 

- Det är främst den rastplats söder om oss som drivs av Vägverket som har varit föremål för 

vägpirater. Vi hade på min rastplast fyra incidenter i fjol men det var före högsommaren.  

 

- Jag har en parkering för 70 st långtradare och det är där problemen har funnits.  

Under maj månad 2003, ökade problemen och jag hyrde in två civila väktare som jobbade på natten. 

Det hjälpte mycket eftersom brotten avtog.  

 

- I dagsläget har jag infört rondering under veckans alla nätter. Det har gjort stor nytta, inga fler 

angrepp än så länge. Sen har jag även satt upp skyltar som informerar om de  problem som finns 

jämte rastplatsen
15

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15

 Bertil Hansen, Håby.  
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3.7 Vad gör Vägverket? 

 
Många av de rastplatser som drabbats av vägpiraterna ägs av statliga Vägverket.  

Av den anledningen tog vi kontakt med fyra insatta personer från vägverket i Laholm i söder till 

Uddevalla i norr.  

De svarade så här på frågan över om de vidtagit några särskilda insatser inför 2004: 

 

- Vi har inte vidtagit några särskilda insatser. Tidigare år så har vi placerat falska kameror på 

särskilt utsatta platser men om vi gör det kommande sommar vet jag ej
16

.  

 

- Vi har fört vissa diskussioner om huruvida planteringarna runt rastplatserna är lite väl stora. Det 

kanske inte behövs i lika stor utsträckning, vilket naturligtvis gör det svårare för diverse 

individer att gömma sig, men vi har inte vidtagit några faktiska åtgärder. Tidigare år så har vi 

tillsammans med polisen suttit upp klistermärken på rastplatserna som informerar om 

problemet.
17

 

 

- Vi har sedan i somras sett till så att i princip alla rastplatser i regionen Västra Götaland har fått 

dekaler uppklistrade som informerar om riskerna med besök på rastplatser. Sen så har vi gjort 

punktinsatser mot rastplatsen vid Sandsjöbacka söder om Göteborg som varit särskilt utsatt. Där 

har vi röjt en massa skog så att möjligheten att gömma sig minskats. Likaså har vi hyrt in 

personal som i samband med städning och dylikt kontrollerar Ljungskiles rastplats extra noga
18

.  

 

- Vi har inte gjort någonting särskilt. Det som vi gjort är att klistrat upp information på 

rastplatserna om att iaktta särskild försiktighet
19

.  

 

 

 

 

                                                
16

 Mats-Inge Persson, 035-18 03 24 
17

 Lars Svensson, 0521-27 48 27  
18

 Stein Kleiven, 031-63 52 23 
19

 Mattias Hedé, 031-65 65 00 
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4 Avslutning 

 

4.1 Slutsats och diskussion 

 

Vi har kommit fram till att det finns mycket att önska när det gäller att komma till rätta med 

vägpiraterna och de brott som följer deras fotspår. Mycket har gjorts, men än mer återstår, inte minst 

då det gäller säkerheten för yrkeschaufförer. Kan man via lagar tvinga fordonstillverkare att 

förbättra sina lås och kanske standardmontera ett gaslarm har man kommit långt.  

 

Dessutom har Vägverket ett ansvar eftersom de i många fall äger eller förvaltar rastplatserna. De 

måste se till att tydligt informera om riskerna och det minimera chansen att bli utsatt. Det tror vi att 

man effektivast gör genom att öka belysningen och se över vegetationen i närhet till rastplatsen.  

 

Det är känt att gärningsmännen ofta använder sig av buskar och dylikt för att gömma sig innan de 

slår till, därav anledningen till att passagerardörren oftare är utsatt än förardörren.
20

 Detta är 

naturligtvis kostsamt och kanske vore det lämpligt med statliga bidrag för att hjälpa de privata 

rastplatsägarna i starten.  

 

Då det gäller polisens arbete så ska mycket till för att komma till rätta med vägpiraterna. Eftersom 

polisen resurser gör att man främst tvingas arbeta händelsestyrt kan det vara svårt att ta vägpiraterna 

på bar gärning. Viktigt är polisen fortsätter att driva liknade projekt som ”projekt vägstöld 2003”. 

Detta kan både på lång och kort sikt minska vägstölderna.   

 

Men viktigast av allt är ändå den enskilde personen försöker försvåra så mycket som möjligt för 

gärningsmännen. Detta genom att inte övernatta på ensliga platser, gömma värdesaker samt låsa om 

sig! 

På så vis gör man besväret större än förtjänsten av ett inbrott.  

 

                                                
20

 Kriminalinspektör Västra Götaland. 
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5. Källor 
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