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Abstract 
 
De senaste åren har det skett en avsevärd ökning av värdetransportrån i Sverige. Det är inte 

bara antalet som är skrämmande utan även stegringen av våldet som använts vid rånen. Detta 

har gjort Sverige till en av de mest utsatta länderna i Europa gällande värdetransportrån. 

Påföljden är inte bara ett hot mot tryggheten och arbetsmiljön för de anställda inom den 

finansiella sektorn och värdetransportföretagen utan också ett allvarligt hot mot 

pengaförsörjningen. Åtgärdsförslag diskuteras bland annat av värdetransportföretagen, 

bankerna, facket, svensk handel och polisen. En åtgärdspunkt som är återkommande är att 

minska kontantanvändningen i samhället och därigenom minska behovet av värdetransporter. 

Syftet med arbetet har därför varit att utreda vilka åtgärder i penninghanteringen som krävs 

för att minska antalet värdetransporter. För att nå syftet har vi intervjuat företrädare för 

berörda parter samt hämtat information från rapporter och tidningsartiklar. Efter att 

riksbanken avvecklat största delen av sina mynt- och sedelkontor har det medfört fler och 

längre transporter för värdetransportföretagen. Nya depåer måste öppnas i affärsbankernas 

regi och möjlighet till makulering av sedlar bör kunna ske tidigare i kontantflödet. 

Skyddklassning av bankerna och värdebolagens egna objekt bör införas då de uppfyller en 

samhällsviktigfunktion. Kortanvändningen måste öka i Sverige för att minska den stora 

kontanthanteringen. Sänkta kortavgifter och cashbacksystem gör detta möjligt.  
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 

Under senare delen av 1990-talet kunde vi i Sverige se en minskning av post- 

och bankrån, men istället tycktes problemet förflyttats till rån av 

värdetransporter. De senaste sex åren har det rånats en värdetransport i 

veckan. Rånarna har sammanlagt kommit över mer än en halv miljard 

kronor.1 Sverige har en föga smickrande topplacering i Europa över antalet 

begångna värdetransportrån, räknat per capita. Securitas, som bedriver 

värdetransportverksamhet i Västeuropa och i USA, berättar att 9 av deras 14 

största rånförluster under de senaste fem åren är begångna i just Sverige. 2 

 

Figur 1, Antal polisanmälda bank-, post- och värdetransportrån, åren 1975-20033 

En förklaring till ökningen av värdetransportrån kan vara att bank- och 

postverksamheten stärkt sin säkerhet, vilket förflyttat kriminaliteten till 

värdetransporter.4 Postverksamheten har i stor utsträckning även avvecklats. 

                                                
1 SVT, Uppdrag Granskning, Rånen mot värdetransporterna, 2006-03-21 
2 Regeringskansliets hearing med anledning av värdetransportrån och kontanthantering, 2005-12-14 
3 Brårapport, Bank-, post- och värdetransportrån - En analys av rånen under 1990-talet. s.11 
4 Ibid s.10  
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En annan förklaring är att Riksbanken lade ned huvuddelen av sina mynt- och 

sedelkontor som var spridda över hela landet vid den här tidpunkten. Istället 

såldes ansvaret ut till den privata marknaden. Idag har Riksbanken endast fyra 

kontor kvar, vilka finns i Stockholm, Mölndal, Härnösand och Malmö. Senare 

i år ska dessutom de två sistnämnda avvecklas. Detta tvingar fram fler och 

längre transporter av kontanter på vägarna, vilket medför ökade risker för 

värdetransportrån. 5 

I december presenterades, efter initiativ av länskriminalen i Stockholm, ett 

gemensamt insatsprogram i syfte att bekämpa värdetransportrånen. Projektet 

går under arbetsnamnet Cissi-gruppen och utöver polisen är en rad olika 

aktörer inblandade, däribland värdetransportbolagen, Svensk Handel och 

bankerna. Insatsprogrammet innehåller 23 konkreta åtgärdsförslag.  6 

Då Fackförbundet Transport i november 2005 beslutade om ett tillfälligt 

skyddsombudsstopp efter ett rån i Stora Höga i Bohuslän, enades biträdande 

finansminister Sven-Erik Österberg, Justitieminister Thomas Bodström och 

Svensk Handels säkerhetschef Dick Malmlund om att kontantanvändningen 

måste minska i samhället och därigenom minska rånriskerna mot 

värdetransporter. 7 

I februari i år fastställde Arbetsmiljöverket tre kravnivåer för ökad säkerhet 

vid transporter av kontanter. Beslutet innebär förbud för 

värdetransportföretagen Securitas, Falck och Panaxia att från den 30 augusti 

2006 utföra sådana transporter om inte dessa tre villkor uppfyllts: 

 

• Skriftlig riskbedömning för varje transportväg. Positionsbestämning och 

larmfunktioner för fordon och väktare ska fungera hela vägen.   

• System innebärande att kontanterna vid åtkomst görs varaktigt 

obrukbara mellan avhämtnings- och avlämningsstället.  

                                                
5 SVT, Uppdrag Granskning 
6 Ulf Göranzon, informationsansvarig på länskriminalen, telefonintervju, 2006-03-20 
7 Ökad kortanvändning gör värdetransporter onödiga, Aftonbladet, 2005-11-08 
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• Fungerande GPS eller annan teknik för positionsbestämning på samtliga 

fordon samt larmsystem som säkerställer snabb hjälp.  

 

De företag som genomför transporter utan att dessa villkor uppfylls, får betala 

ett vite om 100 000 kr. 8  

 

Det har tidigare skrivits ett arbete kring ämnet värdetransportrån på 

polisutbildningen i Umeå, där fokus har legat på gärningsmännen och själva 

utförandet av rånen. Vi har istället valt att fokusera detta arbete på hur man 

ska kunna minska antalet värdetransporter och därigenom reducera antalet 

rån. Vi har inte heller gått in på tekniska detaljer kring hur säkerhetsrutinerna 

ser ut hos värdetransportföretagen, då informationen kring denna är 

sekretessbelagd.  

 

1.2  Syfte 

Vi vill med detta arbete utreda vilka åtgärder i penninghanteringen som krävs 

för att minska antalet värdetransporter.  

 

1.3   Frågeställningar 

1. Hur ser kontanternas väg ut från Riksbank till konsument?  

2. Var i kontantförloppet kan förändringar ske för att minska transporter? 

3. Hur kan kontantanvändningen minska i Sverige? 

 

                                                
8 Pressmeddelande, Arbetsmiljöverket, 2006-02-24 
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1.4  Tillvägagångssätt 

För att besvara våra frågor har vi använt oss av telefonintervjuer med 

företrädare för olika aktörer, säkerhetsbranschens samorgan Sweguards 

rapport om värdetransportrån, fackpress, tidningsartiklar samt lagtext.  

Telefonintervjuerna har inte baserats på något manus utan vi har haft en 

huvudfråga kring aktuellt ämne. Vi har också använt oss av information från 

Regeringskansliets särskilda hearing med anledning av värdetransportrån och 

kontanthantering samt Sveriges Televisions program ”Uppdrag Granskning”. 

För att besvara fråga 3 har vi främst sökt efter åtgärder som diskuterats i fack- 

och dagspress.  
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2 Teori 

2.1 Rutinaktivitetsteorin  

 
Rutinaktivitetsteorin förklarar hur en brottsalstrande situation uppstår. Tre 

förutsättningar ska sammanfalla i tid och rum. Dessa är en motiverad 

(brottsbenägen) gärningsman, ett attraktivt objekt (sak eller person) och 

bristande kontroll (formell eller informell). Det räcker med att eliminera ett av 

objekten för att brott ska förhindras.  

 

Om en tillräckligt brottsbenägen person kommer i kontakt med ett objekt han 

vill ha/ta och kontrollen brister, så är sannolikheten stor att han begår brottet. 

Hur ofta han får denna möjlighet beror mycket på vardagslivets utformning, 

utbud av varor och aktiviteter, det vill säga sådana faktorer som påverkar 

förekomsten av frestelser och provokationer i människors vardagsliv. Detta är 

en delförklaring till varför brottsligheten är större i städer än på landsbygden 

eftersom mängden frestelser och provokationsskapande situationer sannolikhet 

är större i städerna.9 

 

2.2 Brottspreventiva åtgärder – tre nivåer 
 

Brottslighet är ett problem som måste angripas på bred front och ur många olika 

infallsvinklar. Genom att dela in åtgärderna i primära, sekundära och tertiära 

insatsområden får vi ett mera strukturerat och strategiskt brottspreventivt arbete.  

 

Primär brottsprevention omfattar insatser som är generella och vänder sig till 

alla människor inom ett givet geografiskt område. Det kan gälla att påverka 

såväl människors attityder som sociala miljöer.  

 

                                                
9 Dahl, Gunnar, red., Problemorienterat polisarbete, s.21-22 
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Sekundär brottsprevention är åtgärder som är riktade mot speciellt 

identifierbara personer, platser och tider när risken för brott är stor.  

 

Tertiär brottsprevention är åtgärder för att förhindra återfall i brottslighet. 

Polisiär repression är ett viktigt instrument i ett individualpreventivt syfte. 

Exempel på detta kan vara fängelse, vård och böter. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
10 Ibid, s.35-40 
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3 Resultat 

 

3.1 Kontanternas väg från Riksbank till konsument 
 

Då bankerna eller handeln behöver pengar beställer de en summa pengar av 

ett värdetransportbolag. Bolaget gör i sin tur en bedömning om de har 

tillräckligt med pengar i sina egna depåer eller om de måste hämta kontanter 

på någon av Riksbankens depåer. Därefter kör värdetransportbolagen ut 

summan till bankernas kassasystem och bankomater samt till butikerna. 

Konsumenter tar ut pengarna och handlar för dem. Affärerna sätter in 

pengarna på banken eller har dem kvar i sina kassor. Sedan hämtar 

värdebolagen överskottet på bankerna och i butikerna och kör dem tillbaka till 

sina depåer/värdecentraler för förvaring och kvalitetskontroll.11 

 

 Figur2, Kontanternas väg från Riksbank till konsument12 
 

                                                
11 Wiberg, Björn, Samhället måste ta sitt ansvar för värdetransporterna, Transportarbetaren nr.10, Okt 2005 
12 Hotet mot kontantförsörjningen i Sverige – en lägesrapport, Sweguard, 2005-10-06 
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På detta sätt cirkulerar pengarna mellan banken, handeln och 

uppräkningscentralen ett antal gånger tills de kvalitetsmässigt inte håller 

längre. Då kör värdetransportbolaget tillbaka de kasserade sedlarna till 

Riksbanken för makulering, vilket innebär att sedlarna görs obrukliga.13 
 

 

3.2  Var kan förändringar ske för att minska transporter? 
 
3.2.1 Nya depåer i bankernas regi 

 

Så fort bankerna hämtat pengarna hos Riksbanken börjar en räntekostnad att 

ticka. Detsamma gäller för värdetransportbolagen. Detta gör att ingen vill sitta 

på pengarna utan det billigaste blir istället att hålla pengarna i ett ständigt 

flöde. Då Riksbanken i början av 2003 avvecklade tio av sina 14 depåer 

resulterade detta i längre transporter. I Riksbankens omstruktureringsplaner 

ingick att bankerna ska bygga upp egna depåer och därmed successivt ta över 

hela ansvaret för hanteringen, men detta har dröjt. Dessa depåer i bankernas 

egen regi kommer att vara räntekompenserade och insättningar och uttag hos 

Riksbanken blir också avgiftsfria. Detta kommer att leda till mindre antal 

transporter och dessutom betydligt kortare sådana.  I december startade 

bankerna en pilotdepå i Härnösand, samma stad där Riksbanken ska lägga ner 

en av sina depåer senare i år. Ytterliggare depåer planeras i Kristianstad och 

Malmö.  Bankföreningen är dock kritiskt till att de inte haft tillräcklig tid på 

sig att ta över verksamheten. De menar därför att Riksbanken måste avvakta 

med nedläggningen av depåerna i Härnösand och Malmö, vilket är planerat 

till 30 september i år. Detta kan komma att skapa en kontantbrist i Sverige. 14 

 

 

 

 

                                                
13 Wiberg, Samhället måste ta sitt ansvar för värdetransporterna 
14 Ibid  
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3.2.2  Makulering av sedlar 
 

En annan åtgärd som diskuteras i Cissi-gruppens insatsprogram är 

möjligheten att makulera sedlar utanför Riksbanken. I syfte att minska antalet 

transporter ytterliggare och därmed öka säkerheten, vill bankerna kunna 

förstöra sedlarna redan innan transport till Riksbanken. Uttjänta sedlar som 

ska köras till Riksbankens kontor för att förstöras har ett stort attraktionsvärde 

hos rånare. De är fullt giltiga och är också svårare att spåra än nya sedlar.15  

 

Frågan att lägga ut makulering utanför Riksbanken är inte okontroversiell. 

Skulle detta införas blir Sverige unika i centralbanksvärlden. I övriga Europa 

är det helt förbjudet att lägga ut verksamheten utanför centralbankerna. 

Makuleringen av sedlar måste av säkerhetsskäl övervakas av Riksbanken. Eva 

Julin, biträdande chef för avdelningen för marknadsoperationer på 

Riksbanken, säger att förhoppningen är att i framtiden kunna genomföra detta, 

men tror att det förmodligen kommer att dröja något år. Julin menar att i 

slutändan är det Riksbanken som ansvarar för genomförandet och då måste 

det finnas vattentäta system och äkthetskontroller för att kunna lägga ut 

tjänsten. Hon säger att ett alternativ är att värdetransportbolagen och bankerna 

hålslår sedlarna innan transport till Riksbanken. Det skulle innebära att 

rånvärdet försvinner men sedlarna är inte slutgiltigt makulerade och 

transporterna kvarstår likväl.16 

 

3.2.3  Skyddsklassning av uppräkningscentraler 
 

 
Om Riksbanken ska kunna lägga ut sin makuleringstjänst hos bankerna och 

värdetransportbolagen själva, är en förutsättning att deras depåer har 

motsvarande säkerhet som Riksbanken. Deras kontor och transporter är 

klassade som skyddsobjekt. Ett skyddsobjekt innebär bland annat att det inte 

                                                
15 Hotet mot kontantförsörjningen i Sverige – en lägesrapport, Sweguard 
16 Eva Julin, Riksbanken, telefonintervju av Petter Blomqvist, 2006-03-29 
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behövs tillstånd för bevakningskameror och det är också möjligt att förbjuda 

fotografering och andra avbildningar. Skyddsvakterna kring dessa objekt har 

större möjlighet att stoppa och visitera de som kommer in på territoriet för 

skyddsobjektet. Skyddsvakterna har också möjlighet att vara beväpnade.17 

 

Det är länsstyrelsen inom varje län som beslutar att en viss anläggning eller 

ett område skall utgöra skyddsobjekt. Länsstyrelsen fattar beslut om civila 

skyddsobjekt medan Försvarsmakten beslutar om militära objekt. Ett 

gemensamt kriterium för både civila och militära objekt är att de ska vara 

samhällsviktiga anläggningar, vilket kan avse flygplatser, kärnkraftverk, 

anläggningar för radio och TV, skjutfält, vissa industrier, anläggningar för 

energiförsörjning med mera. Objektet ska skyddas från sabotage, terroristbrott 

enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, spioneri eller röjande i 

andra fall av hemliga uppgifter som rör totalförsvaret. Detta enligt lagen 

(1990:217)  om skydd för samhällsviktiga anläggningar.18 

 

För att länsstyrelsen ska kunna klassificera värdetransportföretagens 

depåer/uppräkningscentraler som skyddsobjekt måste en utökning av lagen 

om skydd för samhällsviktiga anläggningar ske. Länsstyrelsen i Stockholm är 

positiva till ett sådant beslut då samhället förändrats. Riksbanken sköter 

penningförsörjningen i Sverige och anses därför utgöra en samhällsviktig 

funktion och deras anläggningar är som nämnt klassade skyddsobjekt. Då de 

nu till stor del fört över ansvaret till bankerna och värdebolagen är det rimligt 

att också deras objekt ska skyddsklassas. 19 

 

Beslut från regering och riksdag är det enda som inväntas. På 

regeringskansliets hearing i december angående värdetransportrån och 

kontanthantering säger Thomas Bodström att försvarsdepartementet utreder 

                                                
17 Länsstyrelsens hemsida, Örebro Län, 2006-03-23 
18 Ibid 
19 Per Lindenor, Länsstyrelsen Stockholm, telefonintervju av Lena Palmklint, 060328 
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möjligheten till denna förändring. Denna utredning har dock inte kommit så 

långt utan pågår fortfarande.20 

 

Både värdetransportbolagen och Transportarbetarförbundet är överens om att 

beväpnade vakter inte är bör användas, trots att befogenheten finns vid en 

skyddsklassning. Ronny Fredriksson, Transports centrala ombudsman, menar 

att de kriminella inte verkar sky några medel och att det troligen skulle leda 

till en ökning av våldspiralen. Riskerna för värdetransportörerna skulle då 

öka. 21 

 

 

3.3  Hur kan kontantanvändningen minska i Sverige? 
 

3.3.1  Ökad kortanvändning  
 

Johan Schück på Dagens Nyheter skriver i sin analys ”Färre värdetransporter 

att råna om korten blir billigare” att ett ekonomiskt tänkande både styr 

brottslingar och allmänhet. Rånarna ser till var de kan göra de största 

vinsterna, vilket de kan göra på värdetransporter då det transporteras stora 

summor pengar. Det blir samtidigt svårt att förmå allmänheten att handla på 

kort, då bankerna tar ut avgift mot det, medan det är kostnadsfritt att göra 

kontantuttag. Schück menar istället att det borde var tvärtom, då det är 

billigare för bankerna att sköta elektroniska betalningar, medan 

sedelhanteringen är desto kostsammare.22 Även finansmarknadsministern 

Sven-Erik Österberg pekar på att bankerna måste sänka sina avgifter för 

kortuttag och säger att det är dålig konkurrens mellan storbankerna och alla 

väntar på att någon ska ta första steget. Sverige ligger långt fram när det gäller 

tekniken så problemet ligger inte där, säger Österberg. 23 

                                                
20 Sanna Johansson, Försvarsdepartementet, telefonintervju av Lena Palmklint, 2006-03-31 
21 Wiberg, Samhället måste ta sitt ansvar för värdetransporterna 
22Johan Schück, Färre värdetransporter att råna om korten blir billigare, Dagens Nyheter, 2005-11-07 
23 Dan Skeppe, Butiker kan få sänkta kortavgifter, Expressen, 2005-12-17 
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I en debattartikel understryker Finansinspektionens Martin Blåvarg, Hans 

Bäckström och Tomas Flodén att en felaktig prissättning ligger till grund för 

den höga kontantanvändningen. Det är för billigt att handla med kontanter och 

för dyrt att handla med kort. Enligt bedömare kostar den hantering som 

medföljer kontantbruket årligen elva miljarder kronor.  Denna kostnad är 

något som läggs på andra tjänster och varor. Det innebär enligt ekonomerna 

att den som betalar med kort med andra ord betalar för dem som använder 

kontanter. Kontanthantering bär inte sina egna kostnader och ett mer 

kostnadseffektivt betalningssätt skulle på sikt ge billigare priser på varor och 

tjänster utöver ett minskat antal värdetransporter.24 

Svenska Bankföreningen menar dock att det inte enbart går att skylla den 

relativt låga kortanvändningen på kortavgifterna. En prisjämförelse som 

gjordes 2004 av bankernas bastjänster för privatkunder i 19 länder i 

Västeuropa, Nordamerika, Östeuropa och Asien visade att Sverige var det 

femte billigaste landet. Kortavgifterna här är exempelvis bara en tredjedel av 

de tyska. Istället för att föra en debatt kring riskerna med kontanthanteringen 

har man fokuserat på kortavgifterna. Det krävs istället ett ändrat 

förhållningssätt till kontanthanteringen i Sverige. Att ta ut avgifter för 

kontantuttag tror de inte är rätt väg att nå målet, det skulle vara svårt att 

motivera hos kunderna. Bankföreningen pekar på sex punkter vilka ska skapa 

ett minskat förhållningssätt till kontantanvändning. 

• Kontantuttagen i automaterna måste minska. Att bära på sig kontanter är 

förknippat med avsevärda risker.  

• Kortbetalningarna måste upp till åtminstone samma nivå som i våra nordiska 

grannländer, som är betydligt bättre på att använda kort.  

• Konsumenterna måste ställa hårdare krav på butiker och företag som inte 

uppmuntrar kortbetalning. 

                                                
24 Blåvarg, Martin, Bäckström, Hans & Flodén, Tomas, Slopa stora sedlar som betalningsmedel, Dagens 
Nyheter, 2005-11-15 
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• Dagskassorna i butikerna måste minska. Ökad kortanvändning och kontantuttag 

i till exempel livsmedelsbutiker i stället för i automater, minskar dagskassorna 

och gör butikerna mindre intressanta för kriminella element.  

• Invanda mönster måste brytas. Det är lika enkelt att betala små inköp med kort 

som stora.  

• Se till att barn och ungdomar inte bär kontanter på sig. Det finns idag on-linekort 

för ungdomar från 15 år och uppåt. 25 

Leif Trogen, avdelningschef på Svenska 

Bankföreningen, säger en del av ansvaret har 

bankerna, vilka måste se över sina avtal gällande 

avgifter för småbelopp. Men ansvar ligger också 

hos handeln att välkomna kort samt att butikerna 

har en välkomnade attityd gentemot 

kortbetalningar. Kunderna måste också informeras 

och övertygas att kortköp är ett trygg och enkelt 

sätt att handla. Det måste också finnas kortterminaler med pinkodsmöjligheter 

överallt. Bankerna har också gått ut i gemensamma kampanjer för en ökad 

kortanvändning (se bild). 26 Finansmarknadsminister Sven-Erik Österberg 

tycker att kampanjer är bra, men menar samtidigt att det ändå är kostnaden 

som är viktigast i slutändan. 27 

I början av mars i år skrev Svensk Handel, som är svenskt näringslivs största 

medlemsorganisation med 13 500 medlemsföretag, ett nytt avtal med Nordea. 

Avtalet, 99 öre per köptillfälle, innebär att kortavgifterna nästan halveras 

jämfört med tidigare. Köpen gäller bankkort utgivna i Sverige, andra EU-

länder samt Norge. Dick Malmlund, säkerhetschef på Svensk Handel berättar 

att de förde diskussioner med flera olika banker men alla menade att det inte 

gick att sänka avgifterna så mycket. När Svensk Handel sedan träffade avtal 

med Nordea ville flera banker plötsligt sänka sina avgifter. Malmlund tror att 
                                                
25 Lundqvist Ulla & Lidén Jan, De svenska kortavgifterna är ingen ursäkt för stora kontantflöden Svenska 
bankföreningens hemsida, 2005-11-18 
26 Leif Trogen, Svenska Bankföreningen, telefonintervju av Petter Blomqvist, 2006-03-22 
27 Regeringskansliets hearing med anledning av värdetransportrån och kontanthantering, 2005-12-14 
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det finns stora fördelar att vinna med ökad kortanvändning. Han exemplifierar 

med det skyddsombudsstopp för värdetransporter som utfärdades under fyra 

dagar i höstas. Kortanvändningen ökade då med 20 % under dessa dagar. 

Under ett helårsbasis med denna ökning skulle antalet hämtningar minska 

med 110 000 transporter, vilket skulle motsvara cirka 85 miljoner sparade 

kronor.  

Avtalet innebär också att Svensk Handels medlemsföretag kan teckna ett 

terminalavtal med Point Transaction Systems. Deras kortterminaler är 

utrustade för att fungera med de nya bankkorten som är försedda med ett chip 

som ska ersätta den gamla magnetremsan. Detta minskar risken för så kallad 

”skimming” då magnetremsans innehåll kopieras och används för 

kortbedrägerier.28  

3.3.2 Ta bort stora sedlar  

Ett annat förslag som diskuteras för att minska kontantanvändningen är att ta 

bort stora sedlar. Finansinspektionens Martin Blåvarg, Hans Bäckström och 

Tomas Flodén säger i en debattartikel att tusenlapparna genast bör avskaffas. 

På sikt bör även femhundra- och hundralappar slopas. Ekonomerna menar att 

det är ett konkret och kostnadseffektivt sätt att främja kortanvändningen. De 

som tjänar på kontantekonomin är främst de som sysslar med brottslig 

verksamhet, såsom skattebrott och rån. Kontanter inbjuder till rån och utöver 

det mänskliga lidandet och ekonomiska förlusterna vid rån tillkommer även 

en kostnad i all utrustning och säkerhetsarrangemang som krävs för att skydda 

kontanterna. Kontanter är också särskilt lämpligt för pengatvätt och 

skattefusk. Eftersom det inte går att spåra kontantbetalningar blir det lättare 

att betala svart arbetskraft på detta sätt. Genom att ta bort de större 

sedelvalörerna skulle det också försvåra för rånare rent praktiskt att komma 

över stora rånbyten. Att exempelvis råna 10 miljoner kronor i 50-lappar 

innebär 200 000 sedlar att transportera och hantera, vilket inte är alldeles 

                                                
28 Dick Malmlund, Svensk Handel, telefonintervju av Petter Blomqvist, 2006-03-24 
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lätt.29 Polisen menar att det utifrån deras perspektiv skulle vara en bra lösning 

men tillägger samtidigt att man måste tänka på många äldre personer vilka 

saknar både betalkort och Internet. Likaså bankerna ställer sig positiva till 

förslaget, om än mer försiktigt. Boo Ehlin, informationschef på Nordea, tror 

att tusenlapparna skulle kunna avskaffas redan idag, men inte femhundra- och 

hundralapparna. Då förutsätts att kontanthanteringen gått ner innan, annars 

riskerar det att bli ännu fler laddningar i bankomaterna eftersom det blir 

många sedlar av mindre valör att hantera.30  

3.3.3  Cashback 
 

Säkerhetschefen på Svensk Handel, Dick Malmlund, efterlyser en utveckling 

av det system med ”cashback” som flera butiker redan börjat med på prov. 

Det innebär att kunden kan begära ett direktuttag upp till 2000 kronor i 

samband med köp i butik. Det kommer att generera i mindre antal 

värdetransporter genom att butikerna blir av med sina kontanter och slipper 

beställa hämtning av dagskassorna i lika stor utsträckning. Malmlund pekar på 

också på fördelar för kunden genom tillgänglighet, idag finns 2800 

bankomater i landet men över 20 000 butiker. Det blir också en säkrare för 

kunden då uttagen sker i en mindre utsatt miljö.31  

 
 

                                                
29 Blåvarg, Martin, Bäckström, Hans & Flodén, Tomas, Slopa stora sedlar som betalningsmedel, Dagens 
Nyheter, 2005-11-15 
30 Torbjörn Nilsson, Avskaffa de stora sedlarna, Svenska Dagbladet, 2005-11-15 
31 Dick Malmlund, Svensk Handel, telefonintervju av Petter Blomqvist, 2006-03-24 
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4 Diskussion och slutsatser 
 

 

Debatten kring värdetransportrån har varit intensiv de senaste åren.  Rånen är 

inte bara ett hot mot tryggheten och arbetsmiljön för värdetransportörerna 

utan också ett allvarligt hot mot pengaförsörjningen, vilket i slutändan drabbar 

hela samhället. Trots detta tycks det mest varit mycket prat och lite verkstad.  

Nu har arbetsmiljöverket satt ner foten och utfärdat tre kravnivåer vilka måste 

uppfyllas för att genomföra värdetransporter. Det kommer att bli svårt för 

värdetransportföretagen att kringgå dessa krav. Dessa krav liksom de flesta 

andra har varit inriktade på säkerheten kring transporterna. Vi har istället valt 

att söka åtgärder som minskar antalet värdetransporter. Rutinaktivitetsteorin 

pekar på att det finns tre saker för att brott skall uppstå; En motiverad 

gärningsman, ett attraktivt objekt samt bristande kontroll. Det räcker med att 

eliminera en av dessa för att förhindra brott. Det är givetvis svårt att helt 

eliminera värdetransporter, men genom att minska dessa minskar också 

antalet attraktiva objekt och brottstillfällen.  

 

En primär brottsprevention är att öka kortanvändningen och därigenom 

minska kontantflödet. Det handlar om att påverka människors attityder till 

kortanvändandet. Att kortanvändningen måste öka är de flesta inblandade 

överens om, men bankerna har inte velat ta första steget genom att sänka sina 

kortavgifter. Först i början av mars i år sänkte Nordea sina kortavgifter efter 

ett avtal med Svensk Handel och nu verkar fler banker vilja följa exempel, 

enligt Svensk Handels säkerhetschef Dick Malmlund. Vi tycker att det är rätt 

väg att gå, då kostnaderna gjort att många butiker tar ut en avgift för mindre 

kortköp. Det främjar definitivt inte en ökad kortanvändning, då 

konsumenterna istället måste bli motiverade till att handla med kort. Samtidigt 

är det viktigt att det investeras i säkerheten kring kortköp för att 

konsumenterna ska känna en trygghet i användandet.  
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Riksbanken har tidigare haft kontor över hela landet där distribution av nya 

sedlar och makulering skett. Tanken med avvecklingen var att affärsbankerna 

själva skulle ta över verksamheten. Det verkar dock som om Riksbanken 

avvecklat för fort och bankerna inte fått chans att ta över verksamheten i tid, 

ingen inslussning har skett. Istället har Sverige stått med enbart fyra mynt- 

och sedelkontor under en längre tid. Det har skapat längre och fler 

värdetransporter. Nu har affärsbankerna öppnat en pilotdepå och 

förhoppningen är att två till ska öppna senare i år. Till dess borde Riksbanken 

ta sitt ansvar och skjuta fram avvecklingen av sina kontor i Härnösand och 

Malmö.  

 

Makulering av sedlar redan innan transport till Riksbanken är en annan åtgärd 

som ligger under utredning. Förslaget skulle minska antalet attraktiva 

transporter med uttjänta sedlar. Alla inblandade verkar ha en förhoppning om 

att detta ska bli möjligt i framtiden, men det måste i så fall finnas en säkerhet 

kring makuleringen vilken motsvarar Riksbankens egna. Riksbankens egna 

objekt är klassade som skyddsobjekt och har därför utökade möjligheter att 

skydda sina kontor. När verksamheten nu läggs ut på bankerna och 

värdetransportföretagen uppfyller de samma samhällsviktiga funktion som 

Riksbanken, då tycker vi rimligen att deras depåer och transporter borde 

skyddsklassas likaså. Många delar denna åsikt men det krävs en utökning i 

lagen för att genomföra åtgärden. Bollen ligger just nu hos 

Försvarsdepartementet, vilka utreder denna möjlighet.  

 

Vi håller däremot med facket och värdetransportbolagen om att en beväpning 

av skyddsvakter, som en skyddsklassning skulle kunna medföra, inte är någon 

bra lösning. Vi tror att det istället skulle kunna trappa upp våldanvändningen 

ytterliggare och i slutändan är ändå de mänskliga förlusterna långt viktigare 

än de ekonomiska.  
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De åtgärder som vi tittat på för att minska transporterna känns väldigt 

konkreta och rimliga. Gemensamt för många av förslagen är att de olika 

aktörerna vi pratat med är rörande överens om av vad som måste göras, men 

hur vägen dit ser ut har varit desto mera oklar. Ingen verkar vilja ta första 

steget, vilket kan förklaras av att alla inblandade har ekonomiska intressen. 

De åtgärder vi tittat på har till största del rört penningflödet i Sverige. 

Lösningen är naturligtvis inte så enkel utan det krävs insatser från flera håll, 

exempelvis genom brottsförebyggande åtgärder, skärpta straffvärden och 

värdetransportbolagens egna säkerhetsrutiner.  

 

Värdetransportrån är inte bara ett problem rörande banker, polis och 

värdetransportföretag. Alla bär ett ansvar då det i slutändan rör 

penningförsörjningen i Sverige. Det viktiga är att alla verkligen tar sitt eget 

ansvar utan att bara peka på varandras fel och brister. Det gäller att städa 

framför sin egen dörr först. 
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