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SAMMANFATTNING 

Med denna rapport vill vi försöka att belysa ett brott som har blivit allt vanligare 

för varje dag som går, nämligen värdetransportrån. Gärningsmännen blir råare och 

deras metoder förfinas hela tiden. Rikskriminalpolisen fasar nu för att 

gärningsmännen går vidare och även försöker råna värdedepåer runt om i 

Sverige1. Det som är skrämmande med dessa brott är att gärningsmannen inte drar 

sig för att använda vapen för att få det han vill. Ett stort problem för polisen är att 

det krävs stora resurser i spaningsarbete för att kunna lagföra de misstänkta 

gärningsmännen. Detta är ett väldigt tidsödande arbete och man kan anse att 

tidsåtgången inte är försvarlig mot den gällande straffsatsen. I dagsläget är inte 

förberedelse eller försök till rån i närheten av vad man döms till när det gäller 

fullbordat rån. En ändring i straffskalan när det gäller försök och förberedelse för 

grovt rån, skulle göra att dessa individer inte kan komma ut så snabbt för att 

fortsätta sin brottsliga bana efter avtjänat fängelsestraff. En annan typ av brott som 

är relativt vanligt, men mycket svårbevisat, är stämplingsbrott gällande grovt rån. 

Vissa individer har specialiserat sig på att ”samla” information gällande 

transporterna för att sedan anlita andra personer för att genomföra rånet. Man tar 

sedan procent på förtjänsten eller så säljer man en redan utarbetad plan. 

I rapporten tar vi upp ökningen av värdetransportrånen i Sverige och jämför med 

några andra länder i Europa och Skandinavien. Vi pekar även på att risken för 

upptäckt ställt i relation till de pengar som gärningsmännen kan komma åt vid 

brottet och det eventuella straff man kan tilldömas, inte avskräcker 

gärningsmännen från att begå brottet. 

Vi ger en redogörelse över vilka brott som kan bli aktuella vid förberedelse och 

genomförande av värdetransportrån, och vi avslutar med våra egna slutsatser när 

det gäller värdetransportrånen i Sverige. 

 

 

                                                
1 Jonsson, Ulf. Rikskriminalpolisen. 
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1  INLEDNING 

Rapportens huvudsyfte är att belysa värdetransportrån och redovisa så långt 

möjligt vilka som genomför dessa. Vi skall även försöka förklara hur 

gärningsmännen genomför rånen och ge en bild av den geografiska 

utbredningen i Sverige av rånen. 

Vi kommer även att föra ett resonemang gällande nuvarande lagstiftning och då 

fullbordat rån gentemot försök eller förberedelse till rån. Straffsatserna borde 

vara mer likvärdiga för att fullbordat rån gentemot försök eller förberedelse 

skall bli mer proportionerligt gentemot brottet, detta för att polisen enligt 

dagens lagstiftning är skyldig att ingripa redan på försöks- och förberedelse 

stadiet om man har kännedom om att ett brott skall begås. 

 

1.1  Bakgrund 

Under senare delen av 1990-talet så har man kunnat se en avsevärd ökning av 

värdetransportrån i landet. En anledning till detta är att banker och postkontor 

ständigt förbättrar och förnyar säkerheten kring hanteringen med kontanter på 

kontoren. Detta medför att rånarnas intressen i stället riktas mot 

värdetransporterna som rullar på våra vägar. 

Rån mot värdetransporter började särredovisas år 1994 och låg relativt konstant 

på 30-40 polisanmälda rån fram till år 19982. Under de senaste åren, med 

undantag för år 2000, har det skett en viss ökning av antalet värdetransportrån. 

2002 genomfördes ett antal grova rån mot värdetransporter där gärningsmännen 

visade synnerligen stor råhet och likgiltighet mot människors liv och hälsa. 

I december 2002 rånades en värdetransport i Tureberg i Stockholm. För att nå 

sitt mål sköt gärningsmännen mot väktare, privatpersoner och poliser och man 

anbringade en bombliknande attrapp på värdefordonet för att förmå personalen 

att lämna detta. Färsk statistik från Rikskriminalpolisen visar att det från år 

2002 begåtts 96st värdetransportrån i Sverige, även försök eller förberedelse till 

rån av värdetransporter är inräknat i den siffran3. 

                                                
2 Andersson, Tommy. BRÅ: rapport ”Rån”. 
3 Jonsson, Ulf. Rikskriminalpolisen. 
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Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har under år 2002 sextiosex (66) 

rån utförts mot värdetransport och värdebefordran i Sverige. Av dessa rån är 

arton (18) brott uppklarade, dvs. cirka 27 procent4. 

Sverige är det land i Europa som har flest värdetransportrån om man räknar per 

capita5. I ELLA-projektet har man kontaktat några av våra grannländer för att 

höra om de har några problem med värdetransportrån. I Finland har man 

uppgett att värdetransportrån ej är något problem. Enligt kriminalkommissarie 

Thomas Elfgren vid centralkriminalpolisen i Vanda, förekommer ej sådan 

brottslighet i Finland. Elfgren vet att säkerheten är mycket hög vid transporter 

av kontanter och värdepapper i Finland, vilket kan vara anledningen till att man 

saknar denna brottslighet. 

Bjönar Lie vid kriminalpoliticentralen i Oslo, uppger att under år 2002 har det 

förövats tolv (12) angrepp mot värdetransporter av pengar. Av dessa är åtta 

grova rån och fyra försök till grovt rån. Fyra fall är uppklarade, dvs. cirka 33 

procent av brotten. 

Kriminalpolisen i Köpenhamn, kriminalkommissarie Gerhard Pajne, meddelar 

att under år 2002 har fyrtiotre (43) rån mot värdetransporter utförts. Av dessa 

rån är femton brott uppklarade, dvs. cirka 34 procent. 

I England har man cirka 600-700 värdetransportrån per år, men då har man en 

större befolkningsmängd och man transporterar inte lika stora summor som i 

Sverige6. 

Värdetransportrånen är i Sverige ett storstadsproblem med koncentration till 

Mälardalen och då främst Stockholm, Södermanland och Västmanland.  

När det gäller rån mot värdetransporter torde den dolda brottsligheten vara i 

stort sett obefintlig. Med detta menar vi att värdetransportrån är ett brott som 

alltid resulterar i en brottsanmälan.  Rutinerna gällande värdetransporterna och 

dess hantering av kontanter är mycket lätta att kartlägga för eventuella 

                                                
4 ELLA-projektet. (Länsgemensamt projekt i Stockholm mot värdetransportrån). 
5 Jonsson, Ulf, Rikskriminalpolisen. 
6 Jonsson, Ulf, Rikskriminalpolisen. 
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gärningsmän. Rutinerna innefattar för mycket regelbundenhet och skulle i 

dagens läge kosta för mycket pengar att ändra på. 

 

1.2 Syfte 

Vårt syfte med detta arbete är att skapa en inblick i hur bankrånarna utvecklat 

en ny typ av brott, där man ger sig på rullande pengatransporter ute på landets 

vägar. Gärningsmännen agerar med stor hänsynslöshet och råhet genom att 

utsätta både allmänhet och polis för stor fara. Detta är ett brott som inte varje 

polisman kommer i kontakt med i sitt dagliga yrkesliv, men med detta arbete 

vill vi försöka delge våra blivande kollegor information om ett brott som det 

inte skrivits om så mycket tidigare. 

Våra frågeställningar i detta arbete är att föra en diskussion gällande 

straffsatserna i grovt rån kontra försök/förberedelse till grovt rån. Vi vill även 

lyfta fram ökningen av värdetransportrånen i Sverige och försöka ge en bild av 

vilka som genomför rånen, vart dessa sker och vilket modus man använder sig 

av. 

 

1.3  Frågeställningar 

De frågeställningar som skall besvaras i detta arbete är: 

1. Modus operandi7? 

2. Geografiska läget? 

3. Straffsatsen gällande fullbordat rån kontra försök/förberedelse? 

 

1.4  Avgränsningar 

 
I detta arbete har vi inte lagt någon vikt på polisens arbetssätt när det gäller att 

förebygga värdetransportrån. Vi har valt att inrikta oss på gärningsmännen och 

utförandet av själva rånet. Statistiken som vi inhämtat kommer från 

Rikskriminalpolisen och Brottsförebyggande rådet. Statistiken har varierat lite 

mellan dom båda källorna, men vi har ändå valt att ta med den statistik vi funnit 

då det är den enda som går att finna i ämnet. 

                                                
7 Modus är latin för ”sätt” och operandi är presens particip av opera som betyder arbete, sysselsättning eller 
bemödande m.m.( Modus operandi- sättet att utföra arbetet på eller på det sätt man utför arbetet.) 
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2              LAGSTIFTNINGEN 

Med rån avses brott enligt 8 kap. 5-6 § §, brottsbalken. Där stadgas att: 

Den som stjäl medelst våld å person eller medelst hot som innebär eller som 

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 till rån till fängelse, lägst ett år och 

högst sex år. 

 

Är brottet som i femte paragrafen sägs att anses som grovt, skall för grovt rån 

dömas till fängelse lägst fyra och högst tio år. Vid bedömandet huruvida brottet 

är grovt skall särskilt beaktas, om våldet var livsfarligt eller om 

gärningsmannen tillfogat svår kroppsskada eller alvarlig sjukdom eller om han 

eljest visat synnerlig råhet eller på ett hänsynslöst sätt utnyttjat den rånades 

skyddslösa eller utsatta ställning. 

 

Enligt BrB 8 kap 12 §, skall för försök eller förberedelse till rån eller grovt rån 

samt för stämpling till eller underlåtenhet att avslöja rån eller grovt rån dömas 

till ansvar enligt vad i 23 kap är stadgat. 

Enligt BrB 23 kap 1 §, Har påbörjat utförandet av visst brott utan att detta 

kommit till fullbordan, skall han i det fall särskilt stadgande givits därom dömas 

för försök till brottet, såframt fara förelegat att handlingen skulle leda till 

brottets fullbordan eller sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter 

varit utesluten. Straff för försök bestämmes högst till vad som gäller för 

fullbordat brott och må ej sättas under fängelse, om lägsta straff för det 

fullbordade brottet är fängelse i två år eller där över. 

BrB 23 kap 2 § 5st, Straff för förberedelse eller stämpling skall bestämmas 

under den högsta och får sättas under den lägsta gräns som gäller för fullbordat 

brott. Högre straff än fängelse i två år får bestämmas endast om fängelse i åtta 

år eller däröver kan följa på det fullbordade brottet. Om faran för att brottet 

skulle fullbordas var ringa, skall inte dömas till ansvar. 
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2.1           Rättstillämpning, några kommentarer 

En viktig förebyggande faktor är risken för upptäckt och det påföljande straffet. 

Straffsatserna är idag höga vad det gäller t ex grovt rån men frågan är hur 

rättstillämpningen ser ut. 

Grova brottslingar är idag ofta beväpnade, en del med attrapper. Attrapperna är 

idag omöjliga att skilja från skarpa vapen varför hotet hos den utsatte är lika 

starkt som om vapnet var skarpt. En större tyngd på offrets uppfattning om 

hotet borde slå igenom i rättstillämpningen. Praxis idag är att en attrapp ger 

lägre straff än ett äkta vapen, signalerna blir fel till dem som utför rånen8. En 

anledning till att gärningsmännen använder sig av attrapper och verktyg är att 

brottet då inte rubriceras som grovt utan endast som rån (normalfallet). De har 

gått så långt att man i enstaka fall lämnat kvar vapenattrappen. Detta gör man 

för att minska risken att bli lagförd för ett grovt brott och riskera ett långt 

fängelsestraff. 

I ett rättsfall från Hovrätten (RH 1993:23) har de dömt för grovt rån trots att det 

inte varit styrkt att vapnen varit skarpladdade. Hovrätten ansåg att även vid 

vapenhot finns utrymme för påtagliga skillnader i olika situationer. Där vapnet 

under uttalat livshot pressas mot offrets kropp, är till exempel betydligt 

allvarligare än om en rånare bara visar sitt vapen utan att rikta det mot någon 

människa. Det verkar som om man i detta fall inte ansett det vara förmildrande 

omständigheter att vapnet inte varit laddat. Skulle Hovrätten dömt på liknande 

sätt om gärningsmannen använt en vapenattrapp? 

Hovrätten ansåg att i detta fall hade det varit fråga om ett ”utomordentligt 

grymt hot” mot en av väktarna, men även gärningsmännens planläggning och 

storleken på bytet var avgörande för Hovrättens bedömning.  

Det råder även stor skillnad i straffhänseende vid ett fullbordat rån och ett rån 

som avbryts av polis på förberedelse- eller försöksstadiet. Detta gäller dock inte 

för narkotikabrott. Man bör verka för att närma straffvärdet för icke fullbordade 

brott till vad som gäller genomförda brott.  

                                                
8 ELLA-projektet. 
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De rånare, som man idag lyckas gripa på deras väg mot rånobjektet, blir dömda 

för förberedelse till rån i stället för försök till rån. En diskussion bör föras om 

var försökspunkten för grovt rån skall ligga. 

 

3              MODUS OPERANDI 

Efter samtal med Ulf Jonsson vid Rikskriminalpolisen och Annica Strömberg 

vid Länskriminalpolisen i Stockholm så har vi sammanfattat följande gällande 

tillvägagångssätt och gärningsmän.  

Det man vet om gärningsmännen är att det oftast är samma personer som 

rekognoserar och genomför rånen men att man kan ta hjälp av personer utanför 

kärnan. Deras uppgifter består i att införskaffa flyktbilar och agera utkikar vid 

rånen. Det finns även personer som har specialiserats sig på att verka i 

bakgrunden i stället för att vara frontfigurer9. Dessa personer utför 

rekognoseringar av värdetransporternas rutter och tidpunkter, men medverkar 

även i handhavandet med pengarna. Information som man har samlat in säljer 

man vidare eller anlitar unga ostraffade personer att utföra brottet. I det 

sistnämnda fallet så tar man troligtvis procent på bytet. 

I kärnan av gärningsmän så finns det ofta en eller flera personer med 

anknytning till platsen eller orten där rånet begås. Detta gör att man lättare 

hittar och kan få information om ställen där man kan hålla sig gömd direkt efter 

rånet. 

Många gånger har man genomfört rånet och sedan gömt sig i en sommarstuga 

eller liknande tills polisen trappat ner på sökandet efter gärningsmän. 

Gärningsmännen har oftast inget arbete med fast inkomst men kan ändå leva 

ganska flott med uteliv och dylikt. Man har även sett att även om personerna 

genomfört rån och kanske har väldigt stora belopp hemma, kan dom inte hålla 

sig ifrån att göra mindre inbrott, t.ex. på datafirmor. Det blir som ett beroende 

där spänningen är kicken. 

I början genomförde man rånen vid bankerna och då vid påfyllning av 

automaterna. Man väntade tills väktarna öppnat värdeväskan, sedan slog man 

rutan på banken med ex. en slägga. Detta medförde att man fick en öppnad 

väska full med pengar och väktarna kunde inte göra något annat än att titta på. 
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Beväpningen som gärningsmännen använde sig av inne på banken kunde vara 

ett handeldvapen eller en yxa. Utanför banken använder man sig dock av tyngre 

beväpning i form av en vaktpost med automatvapen. 

 

Eftersom bankerna och säkerhetsföretagen har förbättrat sin säkerhet vad gäller 

påfyllnaden av automaterna har gärningsmännen flyttat ut brottsplatsen till våra 

större vägar där man lättare kan undkomma polisen. 

Nästa steg har därför blivit att man försöker att få stopp på värdetransportbilen 

för att sedan försöka tvinga till sig lasten. Detta gör man genom att hota med 

vapen eller bombattrapper som man i vissa fall anbringat på framrutan av 

värdetransportbilen. Beväpningen har i dessa fall varit mycket tyngre än 

tidigare.  

I de senaste fallen av värdetransportrån har gärningsmännen tagit med sig hela 

värdetransportbilen men lämnat väktarna kvar på platsen. Även i dessa fall har 

man varit tungt beväpnad. 

Detta har dock resulterat i att man fått problem med att komma åt pengarna då 

dessa varit förvarade så att bara väktarna kan öppna väskorna etc. Detta befarar 

man skall eskalera i att gärningsmännen tar väktarna som gisslan för att komma 

åt pengarna. 

 

Rikskriminalpolisen befarar att gärningsmännens nästa steg blir att man inriktar 

sig direkt mot de värdedepåer som man använder sig av för att lämna och hämta 

pengar. Dessa depåer har väldigt hög säkerhet, vilket i så fall innebär att det 

skulle krävas ännu större beväpning och mera resurser för att gärningsmännen 

skall kunna genomföra sitt handlande.  

 

3.1            Utrustning 

Den information vi har fått fram angående vilken utrustning gärningsmännen 

använder sig av när de genomför rånen är följande: 

 

Fordon 

                                                                                                                                               
9 Strömberg, Annica, Länskriminalpolisen Sthlm. 
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Märken som Volvo och BMW är bilar som gärningsmännen har använt sig av 

vid flera tillfällen, men det har även förekommit andra märken som Jeep 

Cherokee, olika modeller av Saab, och Ford10. Det har ibland förekommit 

motorcykel och mopeder11.  

 

Vapen och verktyg 

De vapen som har används är k-pist och andra typer av automatvapen, avsågat 

hagelgevär, pistol, kniv, men även verktyg som kofot, slägga och yxa är 

vanliga. Det har även förekommit skarpa och fejkade sprängladdningar. Anglar, 

även kallade spanska ryttare, är ytterligare något som man brukar använda för 

att få stopp på eventuella förföljare.                                    

                                                                                                        
                                                                                            En spansk ryttare. 
                                                                                                                           Sammansvetsade armeringsjärn avsedda                                            

.                                                                                            att punktera efterföljande fordons däck.12 

 

4            EFFEKTEN AV BANKERNAS SÄKERHETSTÄNKANDE 

En effekt som man kan hänvisa till är den så kallade överflyttningseffekten. 

Man kan se att i samband med bankernas ökade säkerhetstänkande, när det 

gäller hanteringen av kontanta medel, så avtar bankrånen, samtidigt som 

värdetransportrånen ökat i landet. Rånarna har flyttat sin verksamhet till 

vägarna och inriktat sig på värdetransporter som går mellan bankerna och 

depåerna. En rapport om just denna överflyttningseffekt skall komma i dagarna 

från Brottsförebyggande rådet, men vi har ej kunnat ta del av den till detta 

arbetet. 

                                                
10 KORSA-projektet och TV3:s hemsida för programmet Efterlyst 
11 Strömberg, Annica Länskriminalpolisen Stockholm 
12 Hemsidan till programmet Efterlyst. 
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5             METOD OCH MATERIAL 

 
Vi har samlat information via webben, och vi har genomfört en kortare intervju 

med Ulf Jonsson på Rikskriminalpolisen. Vi har tagit del av 

Rikskriminalpolisens statistik gällande värdetransportrån13. Vi har även pratat 

med Annica Strömberg som jobbar på Länskriminalpolisen i Stockholm. 

Brottsförebyggande rådets rapport ”Rån” av Tommy Andersson.  

Det så kallade ELLA-projektet: 

Länskriminalpolisen i Stockholm sammankallade i februari 2003 representanter 

för banker, transportföretag, försäkringsgivare, arbetsmiljöverket och polisen 

till ett möte. De enades där om att i ett övergripande samverkansprojekt försöka 

öka möjligheterna till säkrare värdetransporter. Projektets huvudsyfte var att 

studera det förebyggande arbetet genom att se över metoder för att minska 

benägenheten att begå dessa brott. Se över framkomliga vägar för att förhindra 

pågående brottslighet och öka möjligheterna att gripa rånare på bar gärning. 

Studera möjligheterna att lagföra fler med uppdrag att se över lagstiftning och 

se över rutiner vid inträffade rån, för att öka uppklarningen.  

Det så kallade KORSA-projektet: 

Är ett nationellt projekt mot värdetransportrån. Projektet går ut på att hitta, och 

kartlägga konstellationer av möjliga gärningsmän. Rikskriminalpolisen skall 

genom detta initiera spaningsåtgärder, och kunna föreslå förebyggande 

åtgärder.  Med den kunskap man samlat in skall man sedan kunna bistå 

polismyndigheterna med polisiära taktiska kunskaper gällande 

värdetransportrån.  

6     RESULTAT
14

 

     6.1        Värdetransportrån Fördelade på Län 2002-01-01 Till 2004-03-17 
Län Förberedelse Försök Fullbordat Totalt 

Blekinge Län   2 2 

Dalarnas Län   2 2 

Gävleborgs Län 1   1 
Jönköpings Län   2 2 
Kronobergs Län   2 2 

                                                
13 KORSA-projektet. 
14 KORSA-projektet. 
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Skåne Län 1  3 4 
Stockholms Län 4 7 20 31 

Södermanlands Län 1 1 3 5 

Uppsala Län 1  2 3 
Värmlands Län   4 4 
Västerbottens Län   1 1 

Västmanlands Län  1 6 7 
Västra Götaland 1  7 8 
Örebro Län  1 2 3 

Östergötlands Län   3 3 
Totalt 9 10 59 78 
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Koncentrationen av värdetransportrånen i Sverige visas här i tabell och figurer. 

Det man kan se är att de flesta rånen har inträffat i Mälardalsregionen, framför 

allt efter de större vägarna, där det är lättare att undkomma polisen. Det som 

även kan utläsas är att värdetransportrånen framför allt är ett storstadsproblem, 

men det innebär inte att våra mindre städer är förskonade från dessa brott.  
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6.2        Lagföring 

 

 

 

 

 

 

Ovanstående bild visar i procent hur många som lagförts för värdetransportrån 

mellan 2002 till 2004. Det som är anmärkningsvärt är att 24 %, 18 

förundersökningar inte lett till någon fällande dom. Det som även är värt att 

notera är att 44 %, ungefär 34 förundersökningar saknar misstänkta 

gärningsmän.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovanstående bild visar på andelen gärningsmän som är mantalsskrivna i 

Stockholms län och även en fördelning av övriga landet. Fördelningen är 

följande: 

Stockholms län 31 st 

Övriga landet    4 st 
Inga misstänkta 44 st 

PERSONER DELAKTIGA I RÅNEN FÖRDELADE PÅ LÄN

Stockholms Län

Övriga län

Inga misstänkta

EFFEKTER AV FU I DE 78 VÄRDETRANSPORTRÅN SOM 
BEARBETATS

24%

14%

13%

44%

5%

Ej dömd

Fängelse

Förundersökning mot

misstänkta pågår

Inga misstänkta

Rättegång pågår
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6.3      Fördelning över veckodagar och tid på dygnet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Måndagar och fredagar är de dagar som är mest belastade av värdetransportrån. 

En anledning kan kanske vara att man på fredag fyller på pengar inför 

kommande helg. Måndagen går nog att förklara med liknande teori då 

automaterna fylls på inför kommande vecka.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Det man kan utläsa av figurerna ovan är att mellan 00:00 och 02:00 har en stor 

koncentration av rånen skett (16 st), mellan 08:00 och 10:00 kommer sedan en 

liten ökning (7 st) för att sedan öka igen mellan 21:00 0ch 23:00 (10 st). 

7  DISKUSSION 

Vi har i detta arbete kommit fram till att värdetransportrån är ett 

storstadsproblem och då främst i Mälardalen. Bankerna och Svensk 

kassaservice har förbättrat sin säkerhet när det gäller hanteringen av kontanta 

FULLBORDADE, FÖRSÖK OCH FÖRBEREDELSE TILL 
VÄRDETRANSPORTRÅN FÖRDELADE PÅ VECKODAGAR 
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medel vilket medför att gärningsmännen koncentrerat sig på värdetransporterna 

istället. 

 Av de 33 rån som Securitas utsattes för under 2002 så är endast två uppklarade. 

Detta är något som säkert är avgörande för de kriminella. Risken för upptäckt 

och lagföring ställd i relation till de pengar man kan komma åt vid brottet och 

det eventuellt straff man kan tilldömas, har ingen avskräckande effekt på 

gärningsmännen. Lagföringen när det gäller grovt rån och förberedelse och 

försök till rån samt stämpling är väldigt låg, detta trots att omfattande 

spaningsarbete krävs från polisens sida. En ändring av dagens lagstiftning vore 

önskvärd. Straffvärdena på försök eller förberedelse till rån borde vara mer 

likställda med grovt rån för att polisens arbete skall vara ekonomiskt 

försvarbart. Vi kan även konstatera att de flesta rånen sker på måndagar och 

fredagar, de mest frekventa tiderna är mellan 00:00 – 02:00 och 21:00- 23:00. 

Utrustningen man använder är allt från automatvapen, pistoler, knivar till 

verktyg såsom yxor, släggor och kofot. Vi tror att gärningsmännen använder sig 

av verktyg och vapenattrapper för att inte rånet skall rubriceras som grovt. Man 

har i enstaka fall lämnat kvar attrappen i fall man kommer att gripas för rånet, 

detta förmodligen för att man är medveten om vad lagstiftningen säger gällande 

grovt rån. Stämplingsbrottet när det gäller grovt rån är ett svårbevisat brott. 

Vissa personer har specialiserat sig på att kartlägga värdetransporterna för att 

sedan anlita yngre förmågor att genomföra rånet. Dessa personer kan även 

utföra kartläggningen och arbeta fram en plan för att sedan sälja informationen 

vidare till villiga gärningsmän.  

För att kunna lösa dessa problem kan man kanske sträva efter ett samhälle med 

så få kontanta medel som möjligt. Värdetransporterna skulle kunna gå direkt 

från kunden till en depå, detta skulle göra att man bara behöver öppna bilen en 

gång. 

Butikerna skulle kunna agera bankomater på så sätt att man betalar med kort 

om man har möjlighet och får sedan kontanter tillbaka, man skall även kunna 

göra kontantuttag på butiken utan att handla. Detta medför att butikerna blir av 

med sina kontanta medel och rånrisken och behovet av värdetransporter 

minskar. 
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Skriftliga källor 

 
BRÅ-rapport: Rån: Brottsförebyggande rådet., Andersson, Tommy. Stockholm 
 
ELLA- projektet: En samlad aktion mot grova rån, Länskriminalpolisen Sthlm, 

Föreningssparbanken, Securitas värde AB, Posten Sverige AB. 2003. 
 
KORSA- projektet: Ett nationellt projekt mot grova rån, Rikskriminalpolisen.  
 
Höglund, Olle, Sveriges Rikes Lag, 123:e upplagan, Norstedts Juridik, 2002.  
 
 

 


