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Sammanfattning 
 
 
Vägpirater har under en längre tid funnits i Europa. Denna typ av brottslighet började visa sig 

i Sverige under 90-talets slut och under senare år har denna ökat kraftigt.  

Ett problem för juridiska rättssystemet är om brottet skall rubriceras som grov stöld eller rån. 

Att det är en grov stöld som begåtts är helt klart men skall brottet uppgraderas till rån? För att 

det skall kunna bli ett rån skall den grova stölden begås med våld eller hot om våld som 

innebär trängande fara för den utsatte eller att gärningsmannen påträffas på bar gärning och 

sätter sig till motvärn när godset skall tagas tillbaka. Med våld menas också att försätta någon 

i vanmakt. En grov stöld prioriteras inte lika högt inom rättssystemet som ett rån. Det gör att 

risken för att gärningsmannen skall gripas och lagföras minskar. 

Det är oklart vilka som begår dessa brott men det verkar finnas en koppling mellan de som är 

gripna och de som är misstänkta. Dessa personer kommer ursprungligen från Balkan och har 

troligtvis tagit med sig denna kriminella kultur från sitt hemland. 

Brotten begås mestadels i Halland, Skåne och Västra Götaland och då huvudsakligen utmed 

Europaväg 6 (E6) på sommarhalvåret under nattetid. De personer som oftast blir drabbade av 

denna typ av brottslighet är utländska och svenska turister som stannat med sin husbil eller 

husvagn på en rastplats. En annan kategori av offer är lastbilschaufförerna som ofta använder 

rastplatserna som en viloplats. Gärningsmannen väljer noga ut sina offer och angriper oftast 

de fordon som står parkerade där det är dålig belysning och placerade med passagerardörren 

ut mot skogskanten. Syftet är att osynligt och ostört ta sig in i fordonet genom 

passagerardörren. Det är med låg sannolikhet, enligt SKL (Statens kriminaltekniska 

laboratorium), att gärningsmannen använt sig av gas för att söva personerna i fordonet innan 

brottet. Om gas har används kan brottet rubriceras som rån istället för grov stöld eftersom 

offret har försatts i vanmakt. Godset som stjäls är värdesaker som är lättåtkomliga så som 

kontanter, kontokort och mobiltelefoner som ligger löst i fordonet men det är troligtvis ett 

stort mörkertal på vad som egentligen stjäls.  

För att motverka dessa brott samverkar polisen med flera myndigheter och andra 

organisationer. Polisen arbetar direkt operativt genom spaning och informativt förebyggande i 

samverkan genom information till de som stannar på rastplatserna. Som enskild person bör 

man tänka på att inte lämna lättåtkomliga värdesaker väl synliga i sitt fordon om man stannar 

på en rastplats. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund/Historik 

 

Vägpirater som en brottskategori uppmärksammades i början av 90-talet i Tyskland. 

Husbilssemestrande personer och lastbilschaufförer blev bestulna på värdesaker i sina bilar 

efter inbrott av vägpirater. Inbrotten skedde vanligtvis när förarna stannade till vid rastplatser 

längs vägarna för att övernatta och då sov i sina fordon. Det blev snabbt ett stort och ökande 

problem både i Tyskland och i andra länder. I dag är det ett stort problem för polisen i de 

flesta delar av Europa. De gärningsmän som har blivit gripna i Tyskland kommer 

ursprungligen från det forna Jugoslavien. I slutet av 90-talet blev även Sverige drabbat av 

vägpirater och det har nu vuxit till ett stort problem.  

 

1.2 Polisiära prioriteringar 

 

De ekonomiska resurser som varje år tilldelas polisen skall fördelas mellan många olika 

områden. Polisens arbete styrs bland annat av regleringsbrevet som regeringen ger ut varje år. 

Varje polismyndighet får lägga upp en verksamhetsplan utifrån regleringsbrevet. Polisens 

största arbetsuppgift sett ur ett medborgarperspektiv är att ingripa mot brott och 

ordningsstörningar samt att utreda brott. Polisen skall i första hand prioritera 

ingripandeverksamheten som kräver omedelbara insatser och de delar av 

utredningsverksamheten som i lagstiftning har fastlagda tidsfrister. I andra hand skall övriga 

brottsutredningar ges prioritet1.   

Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet skall polisens arbete 

syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten 

skydd och annan hjälp.  

 

                                                
1 Verksamhetsplan 2003 Polismyndigheten i Jönköpings Län 
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I dagens samhälle måste polisen ofta prioritera brott utifrån av personalbrist och en begränsad 

budget. Polismyndigheten i Västra Götaland skriver i sin verksamhetsplan ”För att fullt ut 

kunna fullgöra de krav som ställs på polisen i budgetpropositionen, regleringsbrevet och i 

Rikspolisstyrelsens planeringsförutsättningar krävs enligt Polismyndighetens uppfattning 

ytterligare minst 400 polismän och minst 200 civilanställda i polisdistriktet”.2  

Polisen måste regelbundet prioritera brott för att brottsligheten förändras fortare än vad 

polisens verksamhet gör och då måste olika prioriteringar göras för att kunna förebygga, 

bekämpa och utreda brottsligheten. Vägpirater, som är en relativt ny form av brott, har först 

nu börjat komma med i prioriteringslistorna. 

 

Den första prioriteringen är när polisen får kännedom om ett brott. Den utför oftast personalen 

som exempelvis tar emot ett telefonsamtal från en medborgare som behöver hjälp. Den 

personalen skall bedöma hur bråttom det är att bistå medborgaren med hjälp. Personalen har 

självklart fått utbildning för sitt uppdrag, men skall ändå på telefon bilda sig en uppfattning 

om hur akut det är att hjälpa medborgaren. Det måste vara otroligt svårt om man tänker på att 

personer som blir utsatta för något brott är troligtvis chockade och reagerar på helt olika sätt. 

Detta kan leda till att personalen gör en felaktig bedömning, man uppfattar inte i hur stort 

behov medborgaren är av hjälp från polisen. Personalen skall prioritera i vilken ordning 

poliserna i yttre tjänst skall hjälpa medborgarna. Prioriteringen skall ske enligt följande: 

Prioritet 1 – ingripande skall ske omedelbart, Prioritet 2 – Ingripande skall ske så snart som 

möjligt, Prioritet 3 – ingripande sker senare och Prioritet 4 – inget ingripande skall ske3.  

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att sammanställa information från flertal olika källor. 

Sammanställningen skall ge en enkel och överskådlig information om de uppmärksammande 

brotten vägrån alternativt vägstöld.  

Dessa brott är relativt nya i Sverige och det finns många som har uttalat sig varför de begås, 

vem begår dem, var någonstans de begås, vilka som drabbas och att de drabbade sövs med gas 

men ingen har gjort en sammanställning om detta.  

 

 

                                                
2 Verksamhetsplan 2003 Polismyndigheten i Västra Götaland 
3 Verksamhetsplan 2003 Polismyndigheten i Västra Götaland 
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1.4 Frågeställning – Grov stöld eller rån? 

 

Frågan är om hur dessa brott skall rubriceras som grov stöld eller rån. I lagtexten angående 

stöld så står det: Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, 

dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. För att det skall 

kunna bli en grov stöld och utdömas fängelse i lägst sex månader och högst sex år så skall 

rekvisiten i stöld vara uppfyllda. Det skall också särskilt beaktas vid grov stöld, om tillgreppet 

skett efter intrång i bostad, om det avsett sak som någon bar på sig, om gärningsmannen varit 

försedd med vapen, sprängämne eller annat dylikt hjälpmedel eller om gärningen eljest varit 

av särskilt farlig eller hänsynslös art, avsett betydande värde eller inneburit synnerligen 

kännbar skada.4 På brottet rån så står det i lagtexten: Den som stjäl medelst våld å person eller 

medelst hot som innebär eller för den hotade framstår som trängande fara eller, sedan han 

begått stöld och anträffats på bar gärning, sätter sig med sådant våld eller hot till motvärn mot 

den som vill återtaga det tillgripna, dömes för rån till fängelse, lägst ett och högst sex år. Lika 

med våld anses försätta någon i vanmakt eller annat sådant tillstånd5. Att det är en stöld som 

begås vid dessa brott är det ingen diskussion om, men där emot om brottet skall uppgraderas 

till rån. För att det skall kunna bli ett rån vid dessa brott, om gärningsmannen inte använder 

våld eller hotar om våld eller offret sätter sig till motvärn, så måste polisen och åklagaren 

kunna bevisa att offret försatts i vanmakt. Att försätta offret i vanmakt kan till exempel vara 

att gärningsmannen har söver ner offret med en gas innan brottet begås och alltså försätter 

offret i vanmakt. För att kunna bevisa detta krävs tillräckligt bevisunderlag, till exempel ett 

blodprov, upphittade gastuber på platsen, ett ögonvittne och så vidare. I dagsläget är det bara 

misstänkt att det förekommer någon gas vid brotten. Polisen i Västra Götaland har i nuläget 

tagit två gärningsmän på bar gärning och är dömda för försök till grov stöld. Varför polisen 

inte har hittat så mycket bevisning vid brotten kan det bara spekuleras i. Det har kanske 

använts en gas som inte syns i blodet vid ett blodprov. Polismännen har kanske inte gjort en 

fullständig brottsplatsundersökning. Kanske är gärningsmannen mycket kunnig på att inte 

lämna några spår efter sig. Det finns ingen fördel med att uppgradera grov stöld till rån när 

tvångsmedel skall användas mot misstänkt. Det är misstankegraden som styr 

                                                
4 Sveriges Lagar 2003 Brottsbalk 
5 Sveriges Lagar 2003 Brottsbalk 



 5

tvångsmedelsanvändningen. En fördel med att uppgradera brottet till rån är att det får en 

högre prioritet inom rättsväsendet. Om rekvisiten inte kan uppfyllas för brottet rån utifrån vad 

offret uppger är det svårt att kunna bevisa att ett rån är begånget. Det visar oftast i detta brott 

att offret vaknade med illamående, huvudvärk och yrsel och i så fall måste man gå på brottet 

stöld. 

 

     2. Metod och tillvägagångssätt 

 

2.1 Intervju 

 

För att få information så har vi intervjuat en polis i Västra Götaland som arbetar mycket mot 

just dessa brott. Våra huvudfrågor var: 

 

- Bakgrunden till dessa brott? 

- Varför en ökning och varför en ökning av dessa brott? 

- Vilka blir mest drabbade och varför? 

- Vilken typ av fordonsmodeller angrips mest? 

- Hur går gärningsmännen tillväga och hur djärva är gärningsmännen? 

- Vilken tidpunkt på dygnet och när på året sker de flesta brotten? 

- Vilka åtgärder har polisen gjort? 

- Varför sker det mest i Västra Sverige? 

- Är det en organiserad brottslighet? 

 

2.2 Informationsinhämtning 

 

Vi har hämtat nedskriven information genom att använda oss av dagstidningar, 

internetupplagor av tidskrifter samt litteratur. 
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3. Teorier  

 

3.1 Brottslighetens orsaker 

 

Det finns många orsaker till varför denna brottslighet uppstår. En orsak kan vara att 

rastplatserna inte är så genomtänkta när det gäller förebyggande av brott. De byggs ofta 

bakom en vägkrog, har otillräcklig belysning, är obevakade platser med skog och buskar i 

närheten. En kriminell har mycket goda chanser att undgå upptäckt. Personer som stannar på 

rastplatser har värdesaker lättillgängligt i bilen. Det går ganska fort att bryta upp en bildörr 

eller att krossa en ruta på bilen, sträcka in handen och ta de saker som man vill ha och sedan 

försvinna från platsen.  

Personer som stannar på rastplatser längs med vägarna för att övernatta har inte insett att 

vägpirater existerar. De har ännu inte lärt sig att ta undan alla värdesaker och inte skylta med 

dem i onödan6. 

Sett ur gärningsmannens ögon så måste detta vara ett lönande brott medan det ur andra 

personers synvinkel kan ses som en något desperat handling. Ge sig på en turistande familj  

som sover på en rastplats där det finns flera fordon måste vara riskabelt med tanke på risken 

för upptäckt. Passagerarna i bilen kan vakna eller så kan gärningsmannen bli upptäckt av 

någon i de andra bilarna. 

Gärningsmannen måste vara på platsen eller i närheten av platsen ett tag för att verkligen 

försäkra sig om att personen i bilen sover innan han slår till. Det är dessutom en fördel att slå 

till mot ett fordon som står lite undanskymt så att gärningsmannen får arbeta i fred. 

Det har framkommit misstankar om att gärningsmän har använt sig av gas för att söva 

personerna i bilen. Gasen måste införskaffas, gärningsmännen måste ha med den ut till 

platsen samt se till att utrustning finns för att använda gasen. Det ser ut som om de lägger ner 

mycket tid på att förbereda, spana och välja offer, trots att det kanske inte ger så mycket 

tillbaka. 

 

Sveriges rykte som ett bra och säkert land med en fungerande infrastruktur och inte stor 

kriminalitet gör troligtvis att utlänningar tror att denna typ av brott inte kan hända i Sverige. 

Sverige betraktas som ett pålitligt och säkert resmål. I förlängningen kan detta brott innebära 

                                                
6 GT 2003-09-04 
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ett hot mot hela Sveriges turistnäring genom att utländska turister kan få ett minskat 

förtroende för Sverige som turistland7. 

 

3.2 Gärningsmännen 

 

Man vet inte exakt vilka det är som begår dessa brott men det verkar som att det finns en 

koppling mellan den grupp som polisen har gripit samt de som är misstänkta för dessa brott. 

Enligt Inspektör Per- Arne Nilsson, Mölndalspolisen, kan kopplingen vara att de kommer 

ursprungligen från Balkan och det är troligtvis en kriminell kultur som man har tagit med sig 

från sitt hemland. Men gärningsmännen vill inte berätta något för polisen och förövarna rör 

sig i sin egna värld8.  

Man har troligtvis gripit en liga som har varit verksam i Uddevalla som sitter häktade för 

misstänkt för grov stöld. Denna liga har troligtvis varit verksam på rastplatser i övre västra 

Götaland och framför allt då på rastplatsen i Håby där de flesta brotten har skett. Efter detta 

gripande har det inte begåtts några fler stölder på rastplatsen i Håby. 

Polisen vill så snabbt som möjligt få en minskad trend på denna typ av brott så att inte andra 

kriminella får upp ögonen och ser att det finns en möjlighet i detta tillvägagångssättet.   

 

3.3 Tillvägagångssätt 

 

När det gäller denna typ av brott så verkar det som att gärningsmännen noga planerar ut sina 

offer. Enligt Inspektör Per-Arne Nilsson, Mölndalspolisen, har det visat sig att de värst 

drabbade är tyska medborgare som hyrt en husbil för att tillbringa sin semester i Sverige. De 

har oftast kontokort, kontanter och andra värdefulla föremål så som bärbara datorer i bilen. 

Eftersom de har en husbil är det lätt att på kvällen stanna till på en rastplats för att få några 

timmars sömn och då oftast längs med skogskanterna. Man placerar oftast bilen med 

passagerardörren mot skogen och då även på en plats som inte är upplyst av någon 

gatubelysning eller annat som lyser upp. Det är troligen därför som gärningsmännen har tagit 

sig in genom passagerardörren där de inte kan bli upptäckta utifrån vägen samt att man har en 

bra flyktväg om man skulle bli upptäckt och kunna lätt fly ut i skogen. Vissa husbilar har inte 

tillfredställande lås på sina dörrar och det är lätt för gärningsmännen att med hjälp av en 

mejsel eller något annat vasst föremål att ta sig in i husbilen. Misstankar finns att 

                                                
7 Campingforum.nu 2003-07-29 
8 GT 4 september 2003  
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gärningsmännen sprutar in någon gas genom dörrlisten eller annan genomföring på bilen. På 

så sett sövs offret som försätts i en djupare sömn. Det finns bara ett fåtal fall i Sverige där det 

idag finns misstankar om att det har förekommit någon gas. När offret vaknat upp har de känt 

sig illamående, torra i halsen och kan inte minnas att de har hört någon som har varit inne i 

deras bil. De upptäcker att bildörren står öppen och att någon har brutit sig in och bestulit dem 

på kontokort, kontanter, kamera och så vidare. Om gärningsmännen inte hade lämnat 

bildörren öppen och det har förekommit någon sövande gas så hade troligtvis offren försatts i 

en djupare medvetslöshet och kanske till och med slutligen avlidit. 

Turister med husbilar är inte de enda drabbade utan gärningsmännen ger sig även på 

yrkeschaufförer som stannar till på rastplatserna för att få sin dygnsvila. Dessa inbrott går i 

stort sett till på samma sätt som de gör mot turisterna med husbilar.  

 

3.4 Gas 

 

Det har skrivits mycket om att gärningsmännen använder sig av gas när de utför denna typ av 

brott. Det har endast i två fall funnits misstanke om att det funnits spår av gas i blodprov från 

offer. Enligt Bo Adin vid Jönköpingspolisen misstänks det att ett par som blivit utsatta för 

vägpirater i Gränna hade blivit sövda av gasen Hexan9. Personerna hade känt av dåsningar 

och stickningar i halsen. 

Hexan är en petroleumgas och finns exempelvis i cigarettändare, kallpressad olivolja och 

vissa lösningsmedel. Hexan finns att köpa i kemisk handel och används i stora kvantiteter för 

att extrahera vegetabiliska oljor. Hexan finns bara att köpa i flytande form och man vet inte 

riktigt hur gärningsmannen kan få Hexan till gasform10.  

Per Holmgren, kemist vid rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelning, menar att en teori 

är att gärningsmannen på något sett sprejar in lösningen så det blir en sorts gas av den11. 

Denna gas eller lösning finns inte naturligt i blodet på människan och den finns inte heller i 

drivmedel som bensin och gasol.   

Det finns misstankar om att en annan gas, nämligen koldioxid, också kan ha använts. Flera av 

yrkeschaufförerna som blivit utsatta för vägpirater har sagt att de vaknat upp med huvudvärk, 

illamående och yrsel12. Med dessa symtom kan det peka på att det har används koldioxid 

eftersom överexponering av koldioxid ger dessa tre symtom samt muntorrhet och en 

                                                
9 Trailer.se 2003-08-13 
10 KUT-info Polismyndigheten i Västra Götaland 
11 GT 2003-09-04 
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olustkänsla. Koldioxid är svårt att dosera och kan vara direkt livsfarligt vid ganska små 

mängder. Vid insprutning med 5 % koldioxid i ett utrymme så uppstår ökad 

andningsverksamhet och huvudvärk. Vid insprutning med 8-15 % koldioxid så uppstår 

huvudvärk, illamående och kräkningar vilket kan leda till medvetslöshet och i värsta fall till 

döden om inte personen inom snar framtid kommer ut i friska luften. Vid mer än 15 % 

koldioxid uppstår cirkulationsrubbningar som leder till koma eller döden13. 

Koldioxid är en gas som är tyngre än luften och tränger därför undan luften i den nedre delen 

av ett stängt utrymme. Koldioxid är relativt lätt att få tag på och kan köpas exempelvis i 

färghandeln. 

Enligt Sven-Åke Persson, professor i toxiologi på FOI MBC-skydd, så lämnar koldioxid inte 

några spår i kroppen och den är helt luktfri. Han menar också att den är lätt att bära med sig 

eftersom det inte behövs några större mängder för att slå ut en människa i exempelvis en 

lastbilshytt. Problemet är att det är ett väldigt riskabelt sätt och att man kan lätt döda en 

person om inte koldioxiden vädras ut14. 

Olika tidningar i Sverige skriver även om andra gaser som kan ha använts vid dessa brott, 

men det är mest troligt att det är de gaser som vi tidigare har nämnt är de som har använts. 

Det finns ett antal andra sövande gaser och vätskor, men att få dessa att fungera i en husbil 

eller i en lastbilshytt är en helt annan sak. 

Gaser och vätskor som används inom bland annat sjukvården är mycket dyra, svåra att 

förvara, och att dosera rätt. Dessa är mer komplicerade och kräver speciellt utbildade läkare 

samt sjuksköterskor. De borde i så fall ha inträffat ett eller flera dödsfall om någon verkligen 

hade försökt söva med dessa sövande medel menar Lasse Trogen, organisk kemist vid FOI 

och expert på kemiska stridsmedel15. 

Folklivsforskaren Bengt af Klintberg skrev 1986 i sin bok ”Råttan i pizzan” om skrönan där 

bland annat tågluffare i Sydeuropa sövdes med gas och han har forskat om moderna rykten 

och myter sedan 1970-talet. Han säger att det finns många inslag i beskrivningen om 

vägpiraterna som påminner om skrönor. Till exempel angående användningen av gas som inte 

syns och kopplingen till östmaffian. Detta medför enligt honom att man måste utfärda varning 

om skröna16.  

 

                                                                                                                                                   
12 Aftonbladet 2003-07-11 
13 KUT-info Polismyndigheten i Västra Götaland 
14 Trailer nr 3 2003 
15 Göteborgs Posten 2002-10-03 
16 Göteborgs Posten 2003-10-03 
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3.5 Utsatta fordon 

 

De turister som kommer till Sverige har oftast hyrt den husbil som de kommer hit med och 

tänker inte på om det finns säkra lås eller hur säker bilen är i övrigt. Enligt Inspektör Per-Arne 

Nilsson, Mölndalspolisen, är det är framförallt Peugeot, Citroën samt Fiat som är byggda med 

ett Ducatochassi som blir de mest utsatta fordonen. Detta kan bero på att låsen i dörrarna är så 

dåliga att det räcker med att sätta in en skruvmejsel eller dyrk i dörrens lås och med ett litet 

tryck så är dörren uppbruten. Husbilarna som tillverkas är överlag väldigt dåliga när det gäller 

att prioritera säkerheten. Man tänker i första hand på komfort och andra bekvämligheter och 

sedan också om man tillverkar i ett billigare material så kan man också sälja bilen billigare.  

När det gäller lastbilarna så är det mest utsatta märket Scania. Svenska åkeriförbundet har 

tillsammans med andra transportarbetareförbund bildat en grupp kallad ”överfallsgruppen” 

där de arbetar med att försöka få biltillverkare och andra aktörer som kan påverka att ta 

chaufförernas utsatthet på avlar.  

Gruppen har tagit kontakt med Scania och Volvo som har tagit tag i saken för att hitta olika 

teknisk lösningar på de undermåliga låsen.17  

 

3.6 Tidpunkter 

 

Lastbilschaufförerna är de som drabbas hårdast av detta brott. De arbetar året runt och är 

beroende av sina lastbilar för att kunna tjäna sitt uppehälle. Turister som stannar till på 

rastplatserna med husvagn och husbil drabbas mer säsongsbetonat av dessa brott. Säsongen 

börjar i maj och sträcker sig till september och den mest intensiva tiden blir under juni, juli 

och augusti, det vill säga sommarmånaderna då den största delen av svenskar och utlänningar 

har semester. 

Enligt Inspektör Per-Arne Nilsson, Mölndalspolisen, begås brotten oftast på natten mellan 

kl.02.00 och kl.05.00. Då är det som mörkast ute och det är även under denna tid på natten 

som man sover som tyngst. Gärningsmännen drar naturligtvis nytta av detta genom att begå 

stölderna vid denna tid för att undvika upptäckt.  

 

 

 

                                                
17 GT 2003-09-04 
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3.7 Tillgripet gods 

 

Det gods som stjäls vid dessa brott är saker som det är lätt att ta med sig och lätt att avyttra. 

Det skall gå fort att ta sakerna ur fordonet för att minska risken för upptäckt. Vägpiraterna 

stjäl oftast inte saker som är otympliga, stora, svåra att bära och komma åt. Vi har tittat på 149 

brott som man misstänker att vägpirater har begått i Västra Götaland, Skåne och Halland 

under tidsrymden 15.3.2003-20.8.2003. Det beräknade värdet på det stulna godset är cirka en 

miljon kronor. Det är mest fordon från Tyskland som har blivit drabbade, 29 stycken. Det har 

stulits minst 24 olika saker vid brotten. Om man tittar på topp tre av stulna saker ser det ut 

såhär: kontanter 88 gånger, mobiltelefoner 60 stycken och olika bankkort 43 stycken. Det som 

verkar vara minst intressant att stjäla är bensinkort 1 stycke, solglasögon 1 par samt en tysk 

polislegitimation (se bilaga 1). Siffrorna kan vara missvisande på grund av ett mörkertal på 

vad som egentligen stjäls samt att det kan ha kompletterats med nya uppgifter till de olika 

anmälningarna. 

 

3.10 Geografiskt 

 

Detta brott är överrepresenterat i södra Sverige och mest drabbade länen är Västra Götaland 

och Hallands län. 

Brotten begås till den största delen på Europaväg 6 (E6) som går längs kusten genom de 

bägge länen. Det är utsatta ställena är rastplatserna för personbilar, husbilar och lastbilar som 

är överrepresenterade. E6 är en stor väg som trafikeras av många fordon dygnet och året runt 

och man kan kalla den för en av Sveriges pulsådror när det gäller fordonstrafik. Från och med 

januari 2003 fram till den 4 september 2003 är det mest på rastplatserna utmed E6 som 

vägpiraterna har slagit till. 

Den farligaste platsen, om man ser till risken att råka ut för vägpirater, är rastplatsen vid Håby 

i Bohuslän där ett tiotal turister och yrkeschaufförer råkat ut för inbrott när de har legat och 

sovit i sina fordon18. Det verkar som att Bohuslän är värst drabbad för brottet eftersom av 150 

anmälningar så är det över 70 av dessa som påvisar att brottet skett i Bohuslän 2003 fram till 

4 september.  

De fyra mest utsatta ställena har varit Munkedal med 16 stycken, Tanum med 13 stycken, 

Strömstad med 9 stycken och Stenungsund (samtliga i Spekeröd) med 8 stycken gärningar.  

                                                
18 GT 2003-09-04 
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Om man tittar på andra platser där säkerheten är dålig så finns det ett antal fler. Då kan 

nämnas Skreabacke i Falkenberg, Susedalen i Falkenberg, Björkäng i Varberg samt Torpasjön 

i Kungsbacka som också blivit utsatta för vägpiraterna (se bilaga 2). 

 

3.11 Förebyggande åtgärder 

 

När detta brott uppdagades på 90-talet så visste man inte att det skulle bli så omfattande som 

det har blivit fram till i dag. Problemet var att det blev rubricerat som grov stöld och 

prioriteras relativt lågt innan polisen gör några större insatser. Däremot blev antalet av stölder 

bara fler och fler.  En grupp av olika aktörer bildade ett samverkansprojekt. Medlemmar var 

Halland turist, Turistrådet västra Götaland, Sveriges Camping- & Stugföretagares 

Riksorganisation (SCR), Vägverket samt polismyndigheterna i Halland, Skåne och Västra 

Götaland. Dessa parter gick ut med information till turister på rastplatser utmed hela Skånes 

och västra Sveriges kust. Sommaren 2000 insåg man att något radikalt måste göras och 

bildade ett projekt kallad ”Vägstölder 2003”. I detta projekt ingick polismyndigheten i Skåne, 

Halland och Västra Götaland, Sveriges Camping- & Stugföretagares Riksorganisation (SCR), 

Vägverket, Turistråden i Skåne, Halland och Västra Götaland. Sommaren 2004 kommer 

projektet att drivas av Länskriminalpolisen och projektansvarig är brottsförebyggande 

kommissarie samt närpolisorganisationen i polisområde 1. 

Man arbetar på två olika sätt, vilket det ena är informativt förebyggande och det andra direkt 

operativt. Det informativt förebyggande arbetet innebär att man informerar folk som stannar 

till vid rastplatserna med hjälp av skyltar. På dessa skyltar står det: TJUVAR. Lämna aldrig 

värdeföremål synliga i bilen. Var vaksam vid tillfällig vila på rastplats. Denna text är skriven 

på tre olika språk (svenska, engelska och tyska) på samma skylt. Man försöker även informera 

folk med hjälp av media genom att bidra med information till press som ger händelserna stor 

publicitet. Man informerar också med hjälp av media de försiktighetsåtgärder som man vill att 

turister, lastbilschaufförer och andra som stannar på rastplatserna skall vidta. 

De punkter man vill att de som stannar på rastplatserna skall vidta för att skydda sig bäst är: 

• Välj inte rastplats som övernattningsställe 

• Parkera synligt 

• Ha inte värdefulla föremål synligt i framsätet 

• Ta med stöldbegärliga saker in i sovdelen 

• Var påhittig och göm undan värdesakerna 

• Har du husvagn – Lämna inte värdefulla saker i bilen 
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• Har du husbil – Bind ett spändband mellan framdörrarna, så att de inte går att öppna 

dörrarna utifrån.19 

 

Den direkta operativa verksamheten bedrivs med spaning direkt på de rastplatser som varit 

mest utsatt. Man försöker också i den utsträckning det finns tillgängligt att målade polisbilar 

visar sig runt rastplatserna under nattetid för att få en avskräckande effekt för 

gärningsmännen.  

Yrkeschaufförer är en stor andel av de som blir utsatta. Flertalet av de drabbade 

yrkeschaufförerna tycker att de efteråt inte har fått någon hjälp av arbetsgivaren och att de inte 

gjort upp några riktlinjer om hur man skall agera när man har blivit utsatt för en stöld. 

Chaufförerna har lämnat in förslag på åtgärder för att få säkrare rastplatser. 

Dessa förslag är20: 

• Fler bevakade parkeringsplatser och bättre upplysningar om var man kan hitta dem. 

• Fler poliser på vägarna 

• Dubbelbemanning i bilarna  

• Mer kommunikation mellan chaufförerna men dock inte prat om vilken last som de 

fraktar. 

• Lagkrav på gaslarm i lastbilshytten  

• Armerat glas i hytterna 

Många av alla dessa åtgärder kan vara svåra att genomföra eller kostar för mycket pengar att 

införa. Men man måste försöka hitta något sätt att få ett slut på alla dessa brott så att alla de 

som stannar på en rastplats skall kunna känna sig säkra och trygga. 

 

     4. Resultat 

 

4.1 Diskussion 

 

Denna typ av brottslighet kommer troligtvis med stor sannolikhet fortsätta att begås i 

samhället. Mycket på grund av att gärningsmännen anser att det är ett lätt sätt att få tag på 

pengar och värdesaker. Risken för att bli upptäckt och att ställas till svars för sina gärningar är 

i dagsläget väldigt liten.  

                                                
19 Aftonbladet 2000-07-05 
20 Transportarbetaren nr 1 2003 
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Om det nu är en mer organiserad brottslighet så är det en svårare brottslighet att bekämpa 

eftersom en organisation är starkare än den enskilde.  

 

För att kunna bekämpa denna typ av brottslighet så måste många olika aktörer ta sitt ansvar: 

- Fordonstillverkarna måste utveckla säkerheten på sina fordon. 

- Polisen måste prioritera denna typ av brottslighet mer. 

- Kommun och vägverket måste se över säkerheten vid vägar och rastplatser. 

- Transportföretagen måste utbilda sin personal mer i förebyggande verksamhet. 

För att de olika aktörerna skall kunna bekämpa denna typ av brottslighet tillsammans måste 

det satsa mer pengar och personal. Det kan finnas problem i detta med tanke på att alla aktörer 

har sina egna problemområden och olika mycket pengar att tillgå. 

En fråga som måste ställas är om det är ekonomiskt försvarbart att satsa mer pengar och 

polispersonal för att bekämpa denna typ av brottslighet? Ser man till hela bilden och vad det 

kan leda till är det mycket försvarbart. Försäkringsskador på fordon minskas, sjukskrivningar 

på de drabbade minskas. Antalet stulet gods minskas och Sveriges rykte utomlands kan 

behållas på en hög nivå. Den mest skrämmande utvecklingen som vi befarar är att 

gärningsmännen i större utsträckning kommer att använda gas vid inbrotten. Fast det inte är 

bevisat att gärningsmännen använt gas, så kan det inte vara en slump att så många drabbade 

påvisar symtom för någon typ av gas i form av huvudvärk och illamående när de vaknat upp 

och har blivit bestulna. Med tanke på att det är svårt att dosera gasmängden rätt kommer det 

kanske slutligen att leda till ett dödsfall.  

 

 

      4.2 Informationskritik 

 

Man kan ifrågasätta alla källor vi använt. Det är bara en källa som vi vet med säkerhet är rätt, 

nämligen Sveriges Lagar. Är det verkligen som det står och är det som sägs sanningen? 

Eftersom att det är svårt med förstahandsuppgifter från källor i dessa brott så kan det mycket 

väl finnas felaktigheter. Vi har inte hittat några källor som talar direkt emot varandra, utan 

informationen från källorna pekar åt samma håll. Flera olika källor har kommit fram till 

samma slutsats angående dessa brott. Våran slutsats angående våra källor är att vi inte har 

anledning att misstro dem. 

     5.  Källförteckning 
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BILAGA 1 - 349 BROTT ORSAKAD AV VÄGPIRATER UNDER TIDEN 2003.03.15-2003.08.20

 I VÄSTRA GÖTALAND, SKÅNE OCH HALLANDS LÄN

(Antal)

Källa: Kut – info, Polisen i Västra Götaland
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BILAGA 2 -  GEOGRAFISKT ÖVER ATTACKER

 AV VÄGPIRATER UNDER TIDEN2003.01.01 – 2003.09.05

Källa: GT 2003-09-04


	Försätt mm
	Uppsatsen
	Bilaga 1
	Bilaga 2

