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Sammanfattning 

Vi har för avsikt att ta reda på vilka polisen samverkar med när det gäller vägrån och 

lite om hur denna samverkan går till och hur man arbetar för att minska denna typ av 

brottslighet. Enligt polisen i västra Götaland och deras länsorder för 2004, som 

innehåller särskilda åtgärder för att beivra grova stölder i husbilar och lastfordon i 

Västra Götaland, skall man beivra vägrån och grova stölder främst genom 

brottsförebyggande åtgärder i samarbete med externa aktörer. Länsordern innefattar 

även operativa åtgärder. Det förebyggande arbetet skall i huvudsak vara inriktat på 

information till presumtiva målsägare. Vidare säger man enligt länsordern att samråd 

skall ske mellan Vägverket och Länskriminalpolisen i västra Götaland för att kunna 

genomdriva en förbättring av befintliga och planerade rastplatser ur brottspreventiv 

synvinkel. I denna studie så har vi även använt oss av rutinaktivitetsteorin. Den teorin 

utgår från att för att brott ska kunna begås så måste det finnas tre element nämligen en 

motiverad gärningsman, avsaknad av kapabla väktare samt lämpligt objekt. 

I och med att antalet vägrån är störst i de västra och södra delarna av Sverige så har vi 

till vårt arbete tagit del av information, dels genom olika handlingar samt intervju med 

polis i Mölndal, samt hämtat material från Västra Götaland.    

Resultatet visar att det bedrivs en hel del samverkan mellan olika aktörer inom 

turistnäringen, vägverket och polisen. Det förebyggande arbetet verkar fungera 

väldigt väl och samverkansformerna mellan aktörerna är till synes väl underbyggda. 

Vidare så visar resultatet på statistik över hur drabbad den sydvästra regionen är av 

vägrån samt vilka fordon och fordonsmärken som är representerade.  De viktigaste 

slutsatserna vi kan dra av detta arbete är att det förebyggande arbetet måste fortsätta 

och information både till allmänhet och presumtiva målsägare måste ges. Samverkan 

mellan de olika aktörerna har visat sig falla väl ut och denna samverkan bör fortgå 

och kanske till och med utökas för att vara det kraftfullaste vapnet mot vägrån 

 
 
Nyckelord  

1.Vägrån 

2: Samverkan 

3. Förebyggande 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Problemet med vägrån och vägpirater har funnits i Europa en längre tid, men har tagit 

sig till Sverige under 90-talets slut.  

Vägrån är ett problem främst under sommarmånaderna, där ett antal turister och 

yrkesförare blir ”rånade” på rastplatserna när de lagt sig för att sova i sina bilar, 

husvagnar/husbilar eller lastbilar. Tillvägagångssättet är ungefär detsamma hos dom 

flesta som blir drabbade. Förövarna går oftast in genom passagerardörren när 

personerna i bilen ligger och sover. Särskilt drabbade tycks turister i husbilar vara. 

Enligt polisen i Västra Götaland så är inte problemet stort om man tar i beaktning hur 

många som turistar i Sverige varje år. Antalet husbilar som ”turistar” i Sverige är 80 

000 stycken per år och endast cirka 1 promille av dem som turistar i husbil i Sverige 

per år råkar ut för angrepp. Mot bakgrund av detta får dock inte problemet negligeras 

utan måste tas på allvar då det är ett problem i sydvästra Sverige. 

 Vi tycker därför att ämnet som sådant är intressant och viktigt att skriva om, och vi 

vill med detta arbete belysa hur det förebyggande arbetet fungerar och om detta arbete 

är effektivt. Vidare kommer vi att studera hur man kan utveckla och förbättra det 

förebyggande arbetet samt vilka parter som samverkar och hur denna samverkan 

fungerar. 

 

1.2 Syfte 
Vi har valt detta ämne för att se närmare på Polisens förebyggande arbete och vilka 

man samverkar med samt hur denna samverkan fungerar. Syftet med studien är att 

belysa hur och vad man ska kunna göra för att bekämpa och förebygga dessa brott. Vi 

vill också i studien redogöra för hur denna samverkan kan förbättras och utökas och 

hur det förebyggande arbetet i huvudsak ska vara inriktat.  

 

1.3 Frågeställningar  

 Vilka samverkar polisen med? 
 Hur fungerar denna samverkan? 
 Hur gör man för att förebygga problemet med vägrån? 
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1.4 Avgränsningar   
Vägrån är ett fenomen som drabbar främst de södra och sydvästra delarna av vårt 

land. Vi har därför valt att i detta arbete avgränsa oss till västra Götaland, Halland, 

Skåne och Småland. Detta faller sig naturligt med tanke på att de som jobbar aktivt 

mot vägrån i dessa län och regioner har specialkunskap om brottsförebyggande 

åtgärder samt samverkansformer. Inriktningen på arbetet ligger på brottsförebyggande 

åtgärder samt vilka polisen samverkar med och hur denna samverkan fungerar. 

 

 

1.5 Tillvägagångssätt 
För att kunna göra denna studie har vi tagit kontakt med ett flertal olika aktörer. 

Polisen i Västra Götaland och Kriminalinspektör Per-Arne Nilsson i Mölndal som är 

polisiär samordnare vid myndigheten vad det gäller grova stölder ur husbilar och 

andra fordon, har varit behjälplig till detta arbete både med egna synpunkter och med 

diverse skriftligt material. Vi har också varit i kontakt med vägverket i västra Sverige 

som har hjälpt oss med material till studien. 

Vi har också sökt och funnit en hel del material på Internet som rör vägrån och 

brottsförebyggande arbete som vi tycker är relevant och användbart för detta arbete.  

 

2 Teori  

Rutinaktivitetsteorin  

Enligt dom två amerikanska kriminologerna Lawrence Cohen och Marcus Felson  

(Sarnecki 2003) krävs det tre element för att ett brott skall kunna begås. Dessa 

element är:  

 Motiverad förövare 

 Lämpligt objekt  

 Avsaknad av kapabla väktare  

 

Man menar här alltså att om ett av dessa element inte finns, skall heller inte ett brott 

kunna begås. Rutinaktivitetsteorin har varit utgångspunkt för utformningen av olika 

typer av brottspreventiva program som inriktats mot en eller flera av Cohen och  

 



Vägrån 
Conny Oscarsson 
Martin Trostemo  2005-11-08 

 6 
 
 

 

Felsons förutsättningar för brott. Om detta resonemang fungerar skulle denna teori 

vara väldigt användbar vad gäller det förebyggande arbetet.  

 

I det förebyggande arbetet kan man använda sig av rutinaktivitetsteorin. Med hjälp av 

den så skulle man se till att de motiverade förövarna inte har tillgång till lämpliga 

objekt i form av husbilar, husvagnar och dylika fordon eller i alla fall försvåra för dem 

att komma åt objekten.  

För att förtydliga detta menar vi inte att man skall ta bort eller förbjuda husbilar att 

parkera på rastplatser. Snarare skall man, i den mån det går sträva efter att turisterna 

inte stannar och sover på utsatta platser och istället väljer campingplatser. 

 Genom att de flesta brotten sker på rastplatser är avsaknaden av kapabla väktare 

generell vid de flesta brottstillfällena. Om man då räknar med att kameror kan vara  

en början till att vara dom kapabla väktarna för att övervaka dom tilltänkta 

brottsplatserna, så sker ju detta redan på vissa rastplatser efter E 6:an. 

 

Till rutinaktivitetsteorin hör också dom situationellt brottspreventiva åtgärderna som 

riktar sig mot de situationer då brott begås. Det handlar framförallt om tekniska 

åtgärder för att försvåra eller på annat sätt motverka brott. Ett sätt att försvåra 

möjligheten till att utföra vägrån är att man har satt upp videokameror på några 

rastplatser där det förekommer flertal brott. Jerzy Sarnecki kallar denna typ av 

bevakning för hot spots vilket är en situationell brottspreventiv insats.  

 

Till detta kan man också lägga till primär brottsprevention som tillika är en 

brottspreventiv utformning av miljön såsom arkitektonisk formgivning, där polisen 

samverkat med en landskapsarkitekt. Tillsammans har de sett över de värst drabbade 

rastplatserna och tagit bort eller minskat på onödig vegetation. Den primära 

brottspreventionen har också skett i form av information till allmänheten och främst  

 

till turister som reser in till Sverige. Polisen har i denna information förmedlat hur 

man skall gå till väga och vilka åtgärder man som turist kan vidta. Tillexempel hur 

och var man ställer sitt fordon men också låsanordningar, larmanordningar m.m.     
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3 Resultat 
Samverkan & förebyggande arbete 

Samverkan bedrivs mellan olika aktörer inom turistnäringen, samt mellan olika 

myndigheter, och all information samlas och sammanställs av polismyndigheten i 

Västra Götaland, främst då av Per-Arne Nilsson hos polisen i Mölndal. Dessa 

samverkanspartners är följande.  (Polisen Västra Götaland) 

 

 Vägverket  

 Sveriges redarförening/Färjesektionen  

 Öresundskonsortiet  

 Sveriges stug- och campingvärdars Riksförbund 

 Sveriges rese och turistråd AB 

 Statoil 

 Västsvenska Turistrådet  

 Hallands Turist  

 Smålands Turist  

 Position Skåne 

 Kabe Husvagnar  

 Motormännens Riksförbund  

 Caravan Club 

 

 Polisen i Västra Götaland samarbetar även med en landskapsarkitekt från vägverket 

för att se över hur man kan göra dessa platser svårare för personer som tänker utföra 

vägrån. En av dessa åtgärder är att ta bort onödig vegetation. (Norrköpings Tidningar 

2004-06-11) 

 

I Polisens samverkan med redarföreningen/färjesektionen och Öresundsbrokonsortiet 

har man tagit fram en broschyr samt plakat som skall informera inresande turister i 

landet om åtgärder som de kan vidta för att minska risken att bli rånade. I denna  

broschyr informerar svenska polisen om tre punkter som skall minska risken för att 

drabbas av vägrån. 
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• Välj campingplatser istället för rastplatser om du ska övernatta utmed större 

vägar  

• Lägg inte värdesaker i framsätet eller på instrumentbrädan  

• Parkera alltid på väl synliga och helst upplysta platser 

                                (Polisen) 

 

Broschyren är skriven på tre språk Tyska, Engelska och Svenska. Information om 

vilka telefonnummer man kan ringa om man vill ha kontakt med polisen i de olika 

länen ges men även för sos alarmering. I broschyren påvisar man även att det är tryggt 

att turista och att broschyren endast är till för att förebygga att man inte skall drabbas. 

Nu har det tyvärr visat sig att turisterna inte hörsammat informationen. Pea Nilsson, 

polischef i Varberg, menar att broschyrer inte stoppar vägrånare. Därför åker nu 

polisen runt på de värst drabbade platserna för att personligen informera 

husbilsägaren om vilken fara som föreligger med att övernatta på just denna rastplats. 

(Hallands Nyheter 2005-07-15) 

 

Vägverket i Halland anlitade 2005 ett vaktbolag för att förhindra vägrån mot turister 

på särskilt utsatta rastplatser. Dessa platser kom att patrulleras av väktare nattetid. 

Man har även satt ut information på olika språk vid rastplatserna. (Hallandsposten 

2005-04-07) 
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Vägverket har den 8 juli 2005 satt upp övervakningskamera vid Spekeröds rastplats 

intill E 6 i Bohuslän på försök. Sedan dess har inget brott skett där. Nu vill vägverket 

sätta ut fler och på flera andra platser utefter vägsträckan. (Sveriges radio Jönköping, 

Halland)  

 

En utredning om vägpirater har gjorts av ett par elever på Riskhanteringsakademien i 

Mölnlycke tillsammans med närpolisen i Mölndal. Ett resultat som kom fram var att 

man borde ta fram en säkerhetspåse som inresande husbilsturister skulle få när man 

köper färje- eller brobiljett. Den skulle då innehålla en broschyr och en cd skiva och 

ett litet larm som i handeln kostar ca 50-60 kr. Problemet som de såg med denna 

säkerhetspåse var att cd skivan skulle kunna bli alltför kostsam.  

Ett annat resultat som kom fram av utredningen var att klassificera alla rastplatser så 

att turisterna kan se vilka rastplatser som är något säkrare. Enligt akademins utredning 

kan man lägga in dessa klassificeringar på GPS-kartor. 

 

Slutsatsen man drog av utredningen var att försäkringsbolagen inte prioriterar 

vägrån/vägpirater pga. att man inte tycker detta är något större problem och att det är 

för få personer som drabbas av brottet. Inte heller husbilstillverkarna är intresserade 

av att göra husbilarna säkrare. (Göteborgs-Posten)     
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Statistik över vägrån 

 

Tabell 1 Antal anmälda vägrån 15/5-9/9 2003 och 2004. 

 

15 maj till 9 september  2003/2004 

 2004 2003 

Västra Götaland 35 116 

Halland 28 22 

Skåne 17 15 

Småland 11 7 

Summa 91 160 

Källa: Polismyndigheten i Västra Götaland 

Av tabell 1 kan man se att det mest utsatta länet i regionen vad det gäller vägrån är 

västra Götaland. Även övriga regionen är drabbad. Det går också se att det har skett 

en minskning av antalet anmälda vägrån år 2004. Det kan bero på flera orsaker. En av 

de troliga förklaringarna till minskningen kan vara att polisens brottsförebyggande 

arbete tillsammans med sina samverkanspartners har givit resultat. 

 

Tabell 2 Vägrån fördelade på fordonstyp 15/5-9/9 2003 och 2004 

2003  Antal 2004 Antal 

Husbil 112 Husbil 89 

Lastbil 45 Lastbil 1 

Personbil 3 Personbil 1 

Källa: Polismyndigheten i Västra Götaland 

Det står klart enligt tabell 2 att den fordonstyp som drabbas hårdast av vägrån är 

husbilar. Vad det beror på är inte helt klart. En av förklaringarna kan vara att 

turisterna har hyrt husbilarna. De har då inte helt klart för sig om bilen de har hyrt har 

bra lås och befintligt larm.  



Vägrån 
Conny Oscarsson 
Martin Trostemo  2005-11-08 

 11 
 
 

 

Vidare kan det vara så att husbilstillverkarna idag inte prioriterar säkerheten, utan de 

tänker i första hand på komfort och andra bekvämligheter.  

 

Tabell 3 Vägrån fördelade på fabrikat 15/5-9/9 2004.   

2004 

Fabrikat  Antal 

Fiat 60 

VW 11 

Övrigt 10 

Citroen 4 

Peugeot 1 

Volvo 1 

Källa: Polismyndigheten i Västra Götaland 

 

Enligt tabell 3 kan anledningen till att det är just Fiat som är det mest drabbade märket 

bero på att det är känt bland de kriminella att låsen på dessa fordon är enkla att bryta 

upp. Det kan också bero på att frekvensen fordon av märket Fiat är högre än de andra 

märkena. Någon statistik om så är fallet är inte känd av oss.  

 

Tabell 4 Var går brottsförövaren in i fordonen? 15/5-9/9 2003/2004. 

 2003 2004 

Framdörr Framdörr Inbrott via 

vänster höger vänster höger 

 13 st.  61 st. 4 st. 49 st. 

Källa: Polismyndigheten i Västra Götaland. 

Enligt tabell 4 framgår det klart att de flesta inbrytningar i fordonen sker via höger 

framdörr. Med stöd av informationen vi har inhämtat från olika håll, bland annat 

polisen i Västra Götaland beror detta på att man oftast placerar husbilen med 

passagerardörren mot skogen, oftast på en plats som är dåligt belyst samt med  
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dålig insyn. Gärningsmännen blir då inte upptäckta utifrån vägen samt att de har en 

bra flyktväg ut i skogen om så skulle krävas. Det skall dock understrykas att det inte 

är bara husbilar som drabbas på detta sätt utan även lastbilar och personbilar blir 

uppbrutna på samma sätt. 

 

3.1 Kritisk granskning av resultatet 

Resultatet som vi har kommit fram till visar på att det bedrivs en hel del förebyggande 

arbete. Detta arbete riktar sig i stora drag i information hur man som till exempel 

turist skall göra för att minimera risken att bli utsatt för vägrån. Tillsammans med 

olika samverkanspartners jobbar polisen mot vägrån och denna samverkan ser med 

stöd av resultatet ut att ha fallit väl ut. Vi kan inte säga att något av det vi tar upp och 

redovisar i resultatet förefaller vara föremål för någon kritik av oss. Det vi har tagit 

upp under resultatdelen är ren fakta som vi har sammanställt och utifrån detta har vi 

dragit slutsatser. Vi har ingen direkt kritik att framföra mot dessa fakta. Den typ av 

brottsförebyggande arbete samt brottspreventiva åtgärder som vi har tagit upp i 

resultatet, tycker vi stämmer väl överens med vår bild av hur ett föredömligt 

brottsförebyggande arbete fungerar och vi har inte något att anmärka på det. Vad som 

har gett upphov till minskningen av antalet anmälda vägrån under 2004 går att 

diskutera. Beror det på att det brottsförebyggande arbetet har gett resultat eller att de 

mest brottsaktiva gärningsmännen antingen opererar på annan ort alternativt har 

gripits? Eller är det så att det ekonomiska utbytet vid dessa brott är för litet och 

gärningsmännen ägnar sig åt annan brottslighet?  Det är svårt att svara entydigt på 

dessa frågor och man kan endast spekulera i vad minskningen beror på. Troligt är 

dock att en kombination av det förebyggande arbetet samt att brottsaktiva 

gärningsmän har gripits kan ha gett upphov till minskningen. 

 

3.2 Resultatsammanfattning 

Med utgångspunkt av rutinaktivitetsteorin, den teori vi har valt att använda oss av, så 

ser vi i resultatet att man i det förebyggande arbetet jobbar mycket efter denna teori.  

Det satsas mycket på att försvåra för gärningsmannen att begå brott. Detta sker bland 

annat genom att minska på antalet synliga objekt. Väktarinsatser ökas genom primär 

prevention. Samt de informationsåtgärder som redovisas i resultatdelen, exempelvis  
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att man inte skall låta värdesaker och dylikt ligga framme så att det syns utifrån bilen, 

att man som turist bör undvika små rastplatser och i stället övernatta på större och 

säkrare campingplatser. Man minskar således på antalet lämpliga objekt för 

gärningsmannen att slå till på. Samt försvårar för denne genom att tillexempel göra 

parkeringsplatser och campingplatser lämpligare genom ökad belysning, ökad insyn 

samt bättre bevakning.  

 

Ett bra exempel på hur man försvårar för gärningsmannen är, att man genom 

kameraövervakning vid rastplatser kan minska antalet brott till noll. 

Vidare så kan vi i resultatet se att man även använder sig av rutinaktivitetsteorin när 

det gäller kapabla väktare. Bevakningen av rast och campingplatser har ökat dels 

genom polisiär närvaro, i mån av tid, samt även privata vaktbolag som patrullerar 

platserna.  

 

4 Diskussion 
Vi har i vår studie funnit att det bedrivs ett omfattande och enligt vår mening bra 

arbete med att förebygga vägrån. Det förefaller vara en god och väl fungerande 

samverkan mellan olika myndigheter och andra aktörer och det märks att det har gett 

resultat i kampen mot denna brottslighet. Att det brottsförebyggande arbetet kan 

kopplas samman med den teori vi har valt att ta upp i detta arbete visar på hur väl 

sådana teorier kan ligga till grund för praktiskt brottsförebyggande arbete. Att det 

förebyggande arbetet fungerar så bra tror vi beror till stor del på att samtliga 

samverkanspartners tar stort ansvar och hjälper varandra.  

Kostnaden för att förebygga och bekämpa vägrån torde vara ganska stor, vilket måste 

ses i ett perspektiv av att det ändå är ett litet problem i Sverige. 

Nu menar vi inte att det är bortkastade pengar, för det är bara att snabbt se över 

resultaten som man än så länge kan konstatera, så ser man att det inte varit något 

slöseri av vare sig pengar eller resurser. Funderingarna har legat om det är 

turistnäringen som bedrivit skyndsamheten i detta fall med tanke på att det ligger 

mycket pengar i detta och att det är viktigt att Sverige fortfarande skall anses som ett 

tryggt land att resa i som turist. 
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Snarare kan det ju vara bra för andra enheter att se över sina möjligheter att samverka 

med andra myndigheter och aktörer. Vi tror att det går att komma åt fler sätt att lösa 

olika typer av brott om polisen kan öka sitt samarbete med andra.  

 

Vad vi kan konstatera efter vi har pratat med olika aktörer och läst i olika artiklar, är 

att om flera samverkar med varandra så kan man effektivisera arbetet kraftigt. Man får 

en känsla av att Polisen i Västra Götaland är spindeln i nätet och håller i 

sammanställningar och tar in information från övriga län och samverkanspartners. De 

får en överblick hur arbetet fortskrider och kan snabbt se var det finns luckor och var 

man kan och behöver se över resurserna. 

Vi tycker att man tydligt kan se hur bra det går när polisen har ett gott samarbete med 

andra myndigheter, men också övriga aktörer som föreningar och 

intresseorganisationer. Alla har ju sin syn på vad som behöver göras. Genom att man 

har olika arbetsuppgifter blir det också naturligt att man ser saker på olika sätt. Till 

detta sammanställer polisen och finputsar idéer och förslag och med sin erfarenhet 

kan använda allt för bästa resultat, men även komma med tips och råd för hur andra 

kan göra för att effektivt begränsa att dessa brott sker. 

 

Det verkar som att detta förebyggande arbete som man än så länge gjort redan gett ett 

gott resultat. Det är viktigt att inte lägga sig på latsidan utan fortsätta på den redan 

inslagna vägen.  

När vi läst allt material kan vi konstatera att man ändå har lagt ner ganska stora 

resurser för att förebygga vägrån med tanke på hur få som ändå drabbas. Att sätta upp 

kameror, trycka upp affischer/broschyrer, anlita vaktbolag samt att polisen söker upp 

och informerar turister torde vara ganska kostsamt. 
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4.1 Slutsatser och förslag 
Att det fortfarande finns mycket att jobba med står dock klart. Bilfabrikanter och 

biltillverkare måste ta ett större ansvar vad det gäller det rent säkerhetstekniska. Lås 

och dörrar till bilarna måste göras bättre än vad som sker idag då mer kraft verkar 

läggas på bekvämlighet och komfort. Vidare så måste det förebyggande arbetet 

intensifieras och inte stanna av. Det finns fortfarande mycket att göra. Polisen måste 

fortsätta att samverka med kommunen och vägverket när det gäller säkerheten vid 

vägarna och rastplatserna. Transportföretagen har också ansvar över att deras personal 

utbildas och informeras om vägrån.  Inte minst har turistnäringen ett intresse av att 

den här typen av brott begränsas till ett minimum, de måste därför ta ett stort ansvar 

vad  det gäller det brottsförebyggande arbetet samt information till turister som 

kommer till landet. 
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