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Transportstölder i Sverige

under november 2022

Brottsamordningen i polisregion Syd



Anmälda transportstölder 

under november 2022

Totalt: 116 anmälda brott

Under november månad har ökningen av 

anmälda brott under oktober bestått, och 

antalet stölder är på en relativt hög nivå.

För stölder okänd tid nattetid innebär brottsdag

ofta morgonen dagen efter

Jämförelse med tidigare år

Anmälda brott utan angiven brottsplats finns 

ej med på kartan



Allmänt

Om transportstölder
• Den vanligaste formen av transportstöld är s.k. 

”kapellskärningar”: Kriminella åker runt mellan olika rastplatser 

nattetid, skär hål i mjuka kapell och/eller öppnar 

olåsta/plomberade släpdörrar och lastar över sådant påträffat 

gods de anser vara stöldbegärligt till egna fordon. Ofta arbetar de 

2-4 personer ihop, ibland så många som 8 med flera fordon samt 

mindre lastbil för transport. 

• Slangning av diesel är också vanligt, och kombineras ibland med 

kapellskärningar.

• Sett över en längre tidsperiod, i södra delen av landet, är mer 

eller mindre alla rastplatser/uppställningsplatser utan inhägnad 

och tillträdesbegränsning utsatta för brott.

Om denna sammanställning
• Sammanställningen är baserat på anmälda brott under brottskod

9804:

– ”9804 - Stöld ur eller från lastbil, släpfordon, järnvägsvagn eller lastbärare 

(container eller motsvarande) avsedd för yrkesmässig godsbefordran”

– Denna kategori består huvudsakligen av s.k. kapellskärningar (inkl. 

försök), men inkluderar även en mindre del andra stölder, t.ex.: stölder 

under pågående lossning av gods, tillgrepp av enskilda paket från 

budbilar dagtid, m.m.

– En del stöldbrott från lastbilar hamnar av juridiska skäl under andra 

brottskoder, varpå de ej inkluderas i denna. Dieselstölder inkluderas ej 

under brottskod 9804.

• Kartsymbolerna visar ej exakta brottsplatser när flera närliggande

stölder grupperats ihop med siffra



Transportstölder

i Skåne under november 2022



Transportstölder

i västra Sverige under november 2022



Transportstölder

i centrala Sverige under november 2022



Dieselstölder

Stölder av diesel är också något som drabbar transportnäringen i 

Sverige i stor utsträckning. Under pandemin 2020-2021 skedde en 

nedgång av stölder, men under 2022 skedde en uppgång och 

ligger under hösten på motsvarande nivå som under 2018-2019. 

Under november 2022 anmäldes 444 stölder av diesel ur 

fordonstank (samtliga fordonstyper, inkl. entreprenadfordon)

Drabbade fordonstyper:

Anmälda stölder oktober 2022:Historisk utveckling:

Baserat på anmälningar 3:e kvartal 2022



Dieselstölder

i Skåne under november 2022



Dieselstölder

i västra Sverige under november 2022



Dieselstölder

i centrala Sverige under november 2022



Anmäl alltid brott!

Även om inte alla brott är möjliga att utreda är det viktigt för

polisen att få så mycket information om brottsligheten som möjligt

för att kunna:

• Prioritera sina resurser

• Fokusera på rätt områden i brottsförebyggande arbete

• Analysera mönster och länka ihop seriebrottslighet.

Den lilla bit information du kanske har kan vara viktig i läggande av ett större pussel!

Både anmälan och tips via polisen.se är även 

anpassade för användning via mobiltelefon!

Om du är utsatt för eller upptäcker pågående brott

➢ Larma polisen via 112

• Detta gäller även när brottet nyligen inträffade

• Oavsett hur allvarligt brottet är

➢ Konfrontera inte tjuvarna, värna om din egen hälsa

Om du upptäcker att du har blivit utsatt för brott, men det är 

inte pågående eller alldeles nyligen inträffat

➢ Anmäl helst via 114 14, annars

• anmäl via polisen.se

Om du har sett eller hört något som kan hjälpa polisen att 

utreda, förebygga eller upptäcka brott

➢ Tipsa polisen!

• Ring 114 14, eller

• Tipsa via polisen.se

https://www.polisen.se/
http://www.polisen.se/
https://www.polisen.se/

