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Abstract 

Värdetransportrånen i Sverige ligger på ett rån i veckan i genomsnitt och så har de varit de 

senaste sex åren. Finland har endast haft fyra rån mot värdetransporter på en sexårsperiod. 

Med denna rapport vill vi försöka förstå vad som skiljer mellan Sverige och Finland gällande 

värdetransportrån. Mer precist så vill vi titta på skillnaderna i lagstiftning, rutiner och 

säkerhet. Vi vill veta varför Sverige har så mycket fler värdetransportrån mot för vad de har i 

Finland. Förhoppningsvis kan vi lära oss något av våra grannar i öst. Vi tittar på om 

problemet ligger i skillnader mellan länderna gällande lagstiftning och straffsatser. Vi har 

jämfört lagstiftningen och där kan man se att påföljden för rån och grovt rån inte skiljer 

mycket mellan länderna. Johanna Niemi-Kiesiläinen som är Professor i rättsvetenskap på 

Juridiska institutionen, Umeå Universitet tror inte att problemet ligger i straffsatserna utan 

hon har andra teorier om vad som ligger bakom de stora skillnaderna, så utifrån detta har vi 

kommit fram till att problemet med värdetransportrånen inte ligger i straffsatserna. Securitas 

är det största företaget gällande värdetransporter i både Finland och Sverige. Därför har vi valt 

att titta närmare på Securitas. Vi har pratat med personal på Securitas i båda länderna och 

konstaterat att det skiljer lite grann mellan Finland och Sverige gällande rutiner och 

anställningsförfarande. Detta kan vara en faktor till att det skiljer sig gällande 

värdetransportrånen, det är inte hela förklaringen men det är en liten del i ett komplext 

problem. Vid jämförelse av den tekniska utrustningen så kan man konstatera att den är i stort 

sett likadan i Finland som i Sverige, men enligt Kari Holmström, Securitas i Finland så är de 

bättre i Finland på att hålla utrustningen i funktionsdugligt skick. Vi har även stött på andra 

faktorer som kan vara bidragande orsaker till att Sverige har så många värdtransportrån som 

inte faller in under våra frågeställningar. Dessa faktorer tar vi upp i slutsatser och förslag, bl.a. 

att riksbanken stänger ner sina skyddsklassade värdedepåer och till sommaren är det 

meningen att det endast skall vara två stycken kvar i vårt avlånga land (en i Göteborg och en i 

Stockholm). Detta är inte bra enligt vår uppfattning, då pengarna kommer att transporteras 

längre vägsträckor och öka rånrisken ännu mera.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Handel av varor och tjänster i samhälle innebär trasaktioner mellan de som erbjuder och 

den som efterfrågar, d v s mellan säljare och köpare. En stor del av handeln sker med 

kontanta medel. Av det totala flödet av pengar så står kontanta medel för en stor del. En 

annan typ betalning är användandet av kort. Denna hantering av kontanter innebär att man 

måste fylla på de kontanta depåer som behövs för att klara av den service som man 

erbjuder. Ett exempel på detta är en matvaruaffär. Den måste ha kontanter för att kunna 

lämna växel till sina kunder.  

För att denna service skall fungera så har man ett system där kunderna, i detta fall en butik, 

beställer pengar från till exempel Securitas Värde. Denna service mot kunderna har 

Securitas på uppdrag från riksbanken. När väl denna beställning är gjord så skall sedan 

Securitas leverera denna beställning till kunden. Securitas har fordon som man använder för 

att leverera kundernas beställningar. För att det skall bli ett bra system så samkör man 

givetvis många kunders beställningar. Detta innebär att det kan finnas en stor mängd 

kontanter i dessa fordon. Eftersom att man transporterar kontanter så vet man att man är ett 

möjligt objekt för brottslig verksamhet, exempelvis rån.  

När det gäller de tekniska lösningarna för att säkerställa personal, leverans och kunders 

säkerhet så finns det olika sätt att lösa detta på mellan bolag och även mellan olika länder. 

Med tanke på de stora antal värdetransportrån så kan man fundera på vilka faktorer som 

styr att rånen är så många här i Sverige. 
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De senaste åren har de sammanlagda rånen mot värdetransporter och depåer skjutit i höjden 

(Se fig: 1) och samtidigt blivit råare fram till år 2003, därefter så har siffran sjunkit lite (Se 

fig: 2). Denna utveckling ser man främst i Sverige. Tittar man på statistik över antalet brott 

de senaste åren så ser man en markant skillnad mellan länderna i norden. Sverige hade 

under 1998 – 2004, 224 rån mot värdetransporter. Norge hade 74 rån, Danmark 93 rån och 

Finland endast 4 stycken rån under samma tidsperiod1.  

Enligt Securitas presseminarium den 8 december 2005 har 1 av 27 värdetransporter utsatts 

för grövre rån, under en 6 års period. Under samma tid så är motsvarande siffra i 

Storbritannien 1 av 196 och i USA 1 av 566. Enligt Brå så har Sverige haft 356 rån mot 

värdetransporter under tiden 1998-2004. Vad denna skillnad i statistik beror på har vi i 

dagsläget ingen förklarig på. 

Fig: 1 

 
 

                                                
1 Hotet mot kontantförsörjningen i Sverige, En lägesrapport, Sweguard, 2005-10-06, Sid 3, 6, Uppgifterna i 
denna rapport baseras på statistik från ESTA (European Security Transport Association). 
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Fig: 2 

Anmälda brott   BRÅ               
                    
  År År År År År År År     
  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004     
  Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Totalt Andel 
Hela landet                   
Rån inkl. grovt (se även stöldbrott)                   
Mot värdetransport 26 57 57 60 51 58 47 356   
Med skjutvapen 22 43 47 44 41 49 33 279 78,37% 
Utan skjutvapen 4 14 10 16 10 9 14 77 21,63% 

Ser man tillbaks i tiden så var det vanligare med bankrån än vad det är idag. I takt med att 

banker och postväsendet har förändrat sina rutiner för hantering av kontanter så har antalet 

försök och genomförda rån minskat. Den hantering som har förändrats till stor del när det 

gäller banker och postväsendet är den minskade mängden kontanter. Den stora 

värdehanteringen av kontanter har istället lagts över på värdebolag. Dessa förändringar i 

kontanthanteringen har medfört att personerna som begår rån blivit tvungna att byta 

inriktning. För att man skall kunna komma åt pengar så har fokus på vilken typ av 

inrättning man skall angripa, flyttats! Istället för banker och postkontor, så ligger fokus idag 

mer på värdetransporter och värde depåer. 

1.2 Syfte 

I detta arbete vill vi utifrån tre olika perspektiv försöka hitta skillnader mellan Finlands och 

Sveriges hantering av värdetransporter. Vi vill visa på skillnader mellan ländernas 

hantering av värdetransporter utifrån företagens egna säkerhetskrav, policys och den 

lagstiftning som styr. Detta skall delvis tala om varför Sverige har så mycket mer rån mot 

värdetransporter än vad Finland har. 
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1.3 Frågeställningar 

Är det så att problemen ligger lagstiftning eller i straffsatserna? 

Beror det på tekniska skillnader mellan ländernas fysiska skydd av pengarna?  

Skiljer sig länderna åt i de arbetsrutiner man har?  

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa arbetet på det vis att vi inte tittar på polisens verksamhet. Vi tittar 

på Securitas som bolag och koncentrerar oss på dem då de är störst. Statistiken kommer 

dock att vara på alla händelser oavsett bolag. Men när det gäller problemformuleringar som 

ställts ovan, och som kan svaras på av ett enskilt bolag så kommer vi att tala med Securitas. 

Vi avser att lägga fokus på skalskyddet samt de rutiner som värdetransportörerna har. Även 

den lagstiftning som rör rån/grovt rån samt påföljderna för de olika nivåerna på brotten .  

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi kommer i detta arbete, främst jobba med uppgifter som finns i form av statistik. 

Statistiken hämtas från BRÅ och rådet för brottsförebyggande i Finland, Sweguard2, 

bevakningsföretagens egen statistik när det gäller värdetransporter. När det gäller 

lagstiftningen så har vi kontakt med Johanna-Niemi Kiesiläinen vid den juridiska fakulteten 

på Umeå Universitet. Hon kommer att hjälpa oss med den finska lagtexten. Vi kommer 

även att använda oss av kontakter på Securitas, Håkan Wessung, Securitas Sverige, Kari 

Holmström, Security Manager, Securitas Finland samt anonyma källor på Securitas 

Sverige. Dessa kan ge oss viktig information och rapporter som man själva tagit fram. 

                                                
2 Svenska bevakningsföretag, Branschorganisation som alla auktoriserade bevakningsföretag 
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2 Resultat 

2.1 Lagstiftning 

Enligt svensk lagstiftning BrB 8:5 så är påföljden för rån fängelse minst ett år och högst sex 

år. Grovt rån i Sverige enligt BrB 8:6 ger påföljden fängelse minst fyra år och högst tio år3.  

Vad säger då Finlands lagstiftning? Enligt strafflagen 31:1 så är påföljden för rån fängelse 

minst fyra månader och höst sex år. Grovt rån enligt strafflagen 31:2 så är påföljden 

fängelse minst två år och högst tio år4.  

Skillnaderna mellan ländernas lagstiftning gällande rån/grovt rån är inte stor. Tittar man på 

straffpåföljden så är den i stort sett lika länderna mellan. Johanna-Niemi Kiesiläinen5 menar 

att skillnaden mellan Sverige och Finland gällande värdetransportrån inte har att göra med 

straffsatserna. Utan konstaterar att dessa är ganska lika. Hon berättar att polisen i Finland 

inte har åklagarledd förundersökning, utan polisiär, vidare säger hon att polisen i Finland 

oftast tar upp misstanken till grovt brott för att kunna genomföra avlyssning. I Sverige 

måste polisen få ett åklagarebeslut om avlyssning. Detta fås bara om brottet är att anse som 

grovt, eftersom att åklagaren ligger utanför polisens organisation så kan det vara svårt att få 

åklagaren att hålla med om att brottet är grovt. Detta problem har man inte i Finland. 

Johanna säger att det är lättare för den finska polisen att jobba jämfört med den svenska 

polisen om man tänker på det som just tagits upp. 

De finska värdetransportföretagen har en möjlighet att anlita finsk polis hjälp med 

transporter. Skulle det vara så att den finska polisen inte har möjlighet eller att man 

bedömer att man inte kan genoföra denna hjälp på grund av te x en stor hotbild så kan man 

anlita biträde av militären. Denna möjlighet har man inte i Sverige6.  

                                                
3 Se bifogad lagstiftning, Kap 5 
4 Se ovan 
5 Intervju, Johanna, Niemi-Kiesiläinen, Professor i rättsvetenskap på Juridiska institutionen, Umeå Universitet  
 
6 Sweguard, Hotet mot kontantförsörjning i Sverige – En lägesrapport, 2005 
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2.2 Teknisk Utrustning 

När det gäller utrustningen som man använder sig av och de olika typer av 

säkerhetslösningar som man använder sig av inom Securitas kan vi givetvis inte gå in på 

exakt i detalj hur det ser ut eftersom att delar av säkerheten bygger på sekretessbelagda 

uppgifter. Men vi kommer att tala om tre olika delar av säkerhet som alla är viktiga i 

skyddet av pengar och även de som transporterar dessa. 

2.2.1 Skalskyddet 

När det gäller det fysiska skyddet i bilarna så har alla värdetransportbilar en viss 

förstärkning. Förstärkningen är det faktiska höljet som skall skydda pengarna från att vid ett 

eventuellt angrepp att, kunna tillgripas. Det finns idag två typer av bilar som man använder 

för transporter, en bil som körs av en ensam person och sedan en tvåmans bil. Skillnaderna 

mellan dem är hur det faktiska skalskyddet ser ut och funktionen av densamma. Enmans 

bilens system baseras på att man använder sig av färdigladdade väskor till kunderna. 

Väskan kan inte ensamt öppnas av väktaren utan både kund och väktare måste vara på plats 

när väska skall öppnas. Dessa väskor är försedda med ett säkerhetssystem som innebär att 

pengarna förstörs om den inte öppnas på rätt sätt. Om en väska blir utsatt för ett fysiskt 

angrepp så detonerar en sprängkapsel som innehåller ett färgämne. Genom detta blir 

sedlarna färgade och helt oanvändbara.  

Det system som finns i tvåmansbilarna är annorlunda, där är det ett skåp med särskild 

säkerhetsklassning som skyddar pengarna. Skåpet är inbyggt i bilens lastutrymme. 

Väktaren kan inte själv ta sig in i lastutrymmet. Det krävs att två personer vidtar två olika 

åtgärder för att den ena personen skall kunna få tillträde till utrymmet som innehåller detta 

säkerhetsskåp. Väl inne i skåpet så öppnas säkerhetsskåpet och väktaren kan ladda 

pengarna i väskan. När detta är gjort så kan återigen dörren ur bilen öppnas och personen 

kan ta sig ut ur skåpet för att sedan leverera beställningen till kunden. 

Vad beträffande skillnader respektive likheter mellan Finland och Sverige när det gäller det 

faktiska skalskyddet så är utrustningen densamma7. Skillnader i skalskyddet verkar inte 

finnas av det som har framkommit.  

                                                
7 Intervju med Kari Holmstrom, Security Manager, Securitas Finland, den 29 mars -06 
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2.2.2 Övervakning 

Bilarna har förutom ett skalskydd, även en övervakning via GPS (Global Positioning 

System) Detta innebär att man från en sambandscentral kan följa alla bilar som är ute och 

jobbar, via ett kartsystem som ger positionen på bilen i realtid. Detta system finns hos 

Securitas i både Finland och Sverige. Det som skiljer de båda länderna åt när det gäller 

övervakningen, är att man håller sin utrustning i bättre skick i Finland kontra Sverige8. Den 

utrustning som då avses är inte GPS utan en GSM funktion som finns i bilarna för att 

säkerställa så att inte det skickas iväg ett larm när man skall genomföra de arbetsuppgifter 

som man har fått. 

2.3 Rutiner 

Här är en väldigt viktig faktor som skiljer sig åt från de övriga två, nämligen att här är det 

rutiner som företaget själva inom de olika delarna, har att arbeta utifrån. Rutinerna är 

alltifrån hur anställningsförfarandet av en ny värdeväktare skall genomföras, till hur man 

rent fysiskt genomför en leverans från början till slut. 

2.3.1 Anställningsrutiner 

Vid anställning inom Securitas Sverige där den anställde skall arbeta som värdeväktare så 

har man vissa krav och rutiner som man skall följa (Se figur 1). När det gäller dessa krav i 

Finland så ser de ut enligt följande (Se figur 2).  

2.3.2 Samarbetsrutiner 

Under intervjun med Kari Holmström på Securitas i Finland så framkommer det att man 

har ett väldigt tätt samarbete med polisen i Finland. Man träffas kontinuerligt och diskuterar 

arbetet rörande värdetransporter bland annat9. Att samarbetet fungerar bra verifieras genom 

Jyrki Sinkkonen, Väktaransvarig på PAM, en finsk fackförening10 

 

                                                
8 Se ovan 
9 Intervju med Kari Holmström, Security Manager på Securitas Finland. 
10 Sweguard, Hotet mot kontantförsörjning i Sverige – En lägesrapport, 2005 



Rapportnummer 301, Värdetransportrån 
Jesper Fagervall 
Niclas Söderstedt 

8    

2006-04-24 

Fig: 111 

 
Fig: 212 

 
Som man kan se i detta så skiljer sig förfarandet vid anställning något åt mellan Sverige och 

Finland på vissa punkter. 

                                                
11 Säkerhet i Sveriges kontantflöde, Presseminarium Securitas, Stockholm 8 december 2005 
 
12 Why there are no attacks in Finland?, Kari Holmström, Security Manager, Securitas Finland 

• Personnel 

• Recruitment 

– criminal records 

– credits 

– former employers 

– education 

– physical examination 

– drug test 
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2.3.3 Arbetsrutiner 

När kunderna till en värdetransportör behöver en leverans så skall denna leverans ske på ett 

visst sätt för att de rutiner som man har bestämt inom företaget följs. Eftersom att man 

oftast har en mängd kunder av olika storlek som man skall leverera till varje dag. Innebär 

det att trasportören har en mängd faktorer att se till för att uppfylla dels de egna kraven på 

effektivitet och lönsamhet samt kundens krav som kan vara att man vill ha leveransen en 

viss tid och givetvis till bästa pris. Priset är väl inte något som egentligen har med 

leveransen att göra då det genom ett avtal redan är fastställt. Så när värdeväktaren startar 

sitt jobb den här dagen så har han ett antal kunder som skall levereras till. Ofta så 

återkommer vissa kunder med en viss frekvens och ofta samma dagar. Detta innebär att när 

det gäller rutinerna som talar om att leveranserna inte skall ske rutinmässigt så krockar 

detta med kundens intresse och de säkerhetsrutiner som man har inom företaget. 

Säkerhetsrutinerna är ofta de som får stryka på foten för att man skall kunna tillfredsställa 

kunden13. 

 

                                                
13 Uppdrag granskning, SVT, 21/3-06, Värdetransportrånen 
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2.3.4 Hanteringsrutiner 

När det gäller all hantering vid leveranser, från det att en värdeväktare börjar sitt jobb för 

dagen till dess att han har hämtat eller lämnat av en leverans hos en kund. Beror rutinerna 

på vilken bil man har den dagen. Kör väktaren en enmans bil så skall alla väskor med som 

skall levereras den dagen. Väktaren åker till den uppräkningscentral som han skall fylla på 

pengar hos. Väl där så kör han eller hon i ett låst utrymme. Från denna punkt så skall nu 

pengar fyllas på i väskor och monteras i väskställen som bilen innehåller. Rutinerna här är 

att värdeväktare tillsammans med en ur personalen på uppräkningscentralen gemensamt går 

och fyller på varje väska. Detta innebär att det är två personer och de är även filmade när de 

är i det rum som man fyller på väskorna i. Väskorna placeras i bilens väskställ. Dessa 

väskor levereras sedan till en specifik kund och väktaren kan själv inte öppna dessa väskor, 

utan behöver hjälp av kunden. 

Om värdeväktaren kör en tvåmansbil så är rutinerna snarlika men skiljer sig i det att det inte 

är väskor som fylls med pengar. Istället så skall man med samma rutiner fylla på det skåp 

inne i bilen som skall innehålla pengarna. Leveransen sker sedan till eller från kund genom 

att väktaren fyller på väskan, låser den och sedan, endast med hjälp av kunden, öppnar 

den14. 

2.3.5 Larmrutiner 

Om en värdeväktare känner sig hotad eller inser att han eller hon är på väg att bli rånade så 

skall de följa en viss rutin. Det första väktaren skall göra är att larma, för att sedan följa en 

lista med ett antal åtgärder som företaget har satt upp. När det gäller larmet så är det inte 

alltid detta fungerar i bilarna vilket blir ett avsteg från de fastlagda säkerhetsrutiner som 

man inom bolaget har satt15. 

                                                
14 Anonym källa, Jobbar på Securitas 
15 Uppdrag granskning, SVT, 21/3-06, Värdetransportrånen, samt anonym källa, Securitas Sverige 
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2.4 Kritisk granskning av resultatet 

Det som vi i vårt arbete har kommit fram till är att när det gäller lagstiftningen så skiljer sig 

inte länderna åt vare sig vad när det gäller rån/grovt rån, eller när det gäller straffsatserna 

för densamma. Detta oavsett om det avser fullbordad gärning eller om det är på ett 

förstadium till brottet. När det gäller att leda undersökningar i denna typ av brottslighet så 

har det dock framkommit att den finska polisen har ett något mer lättarbetat system, då de 

är polisen själva som är förundersökningsledare. Ställt mot Sverige där åklagaren är 

förundersökningsledare i denna typ av brott. Kritiskt så kan man tänka sig att det är en 

förenkling av resultatet. Detta eftersom att det  inte är säkert att det finska systemet är 

snabbare och mer lättarbetat om man ser till att de som är behöriga att fatta dessa beslut i 

Finland kan ha minst lika bra utbildning som en åklagare i Sverige. När det gäller den 

säkerhet man har i form av övervakning och fysiskt skalskydd så är det lika mellan 

länderna med en avvikelse och det är den tekniska övervakningen där vår källa i Finland 

säger att vissa delar av den utrustning man använder sig av för detta ändamål är i bättre 

skick än i Sverige. Det bara en källa som säger detta. I beaktning skall även tas att man 

givetvis som företrädare för ett företag gärna framställer sitt företag i bättre dager än 

motsvarande i annat land. När man kommer till rutinerna för hur man jobbar med olika 

delar inom Securitas så är dessa i stort lika mellan länderna. Skillnaderna som dock finns 

och framför allt de avsteg från rutiner som man gör inom bolaget i Sverige, kontra Finland, 

och som har framkommit under arbetets gång kan återigen kritiseras. Då utifrån att man kan 

anta att den avdelning inom bolaget som ligger i ett Finland, framhåller sig själva framför 

motsvarande i Sverige. 
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2.5 Resultatsammanfattning 

Det som har framkommit i arbetet är att när det gäller lagstiftning, säkerhetslösningar samt 

rutiner så verkar det som om detta är väldigt lika mellan länderna Finland och Sverige. Det 

finns ett par undantag och det är övervakningen av transporterna som är bättre i Finland. 

Detta gäller både från det egna bolagets övervakning samt möjligheten att anlita polis för 

hjälp med övervakning. När det gäller rutinerna i de olika moment som har tagits upp i 

arbetet så kan man med utgång från det som är skrivet och med de bakgrundsfakta som vi 

har, säga att den finska delen av bolaget Securitas sköter sina rutiner bättre än vad man gör 

i Sverige. Lagstiftningsmässigt så är det nästan exakt lika. Den skillnad som finns är att det 

förefaller vara lättare att arbeta effektivt i Finland då förundersökningsledning sker i 

polisiär regi. 

2.6 Diskussion 

Det mesta som rör handel regleras av tillgång och efterfrågan. När det gäller 

värdetransporter så är detta inget undantag. Banker, butiker av olika typ samt posten är 

kunder som efterfrågar tjänster som handlar om hantering av pengar, allt från leverans till 

och från näringsverksamheten, till att fylla på uttagsautomater som bankerna har. Dessa 

tjänster kan erbjudas från ett antal olika bolag, däribland Securitas. Eftersom att det finns 

ett antal aktörer som erbjuder liknande tjänst så får den aktör som kan erbjuda bäst 

helhetslösning, motsvarande kundens krav, uppdraget. Detta innebär att från Securitas sida 

så måste man gå så långt som är möjligt för att ta så många kunder som möjligt. I och med 

att Securitas är ett publikt aktiebolag med vinstintresse, finns kraven på att bolaget skall 

generera så stor vinst som möjligt. Dessa tre motstående fakta, dels att man har ett antal 

rutiner för anställning, hantering och säkerhet, dels vinstkravet från aktieägarna, dels 

kundernas krav, kan detta innebära att man därför tummar på rutinerna för att uppfylla 

dessa. Detta visar sig i de undersökningar vi har gjort, främst genom hur det finns vissa 

skillnader mellan Sverige och Finland hur rutinerna efterlevs. Enligt rikspolischefen Stefan 

Strömberg så tror han personligen att Sverige har en mer omfattande och besvärlig 

kriminalitet än exempelvis Finland och Norge. 
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3 Slutsatser och förslag 

Som vi tidigare har varit inne på i detta arbete så beror inte avsaknaden på rån i Finland 

eller mängden rån i Sverige på de faktorer som vi har tagit upp i vår frågeställning i detta 

fördjupningsarbete. Området är betydligt mer komplext än bara lagstiftning, teknisk 

utrustning och rutiner. Om man börjar med att titta på vad vi har kommit fram till så är en 

slutsats man kan dra av den information som vi har tagit del av, att vissa brister i rutiner vid 

hantering, transport och anställningsförfarandet av värdeväktare föreligger. Detta är 

slutsatser som vi har dragit utifrån de konkreta frågeställningarna vi har för detta arbete. 

Andra funderingar som har väckts  under detta arbetes gång, som har sin grund i flertalet 

källor ger en möjlighet att i framtiden fundera över andra frågeställningar. Dessa skulle 

kunna vara. Antalet grovt kriminella är betydligt fler i Sverige än i Finland. Finland har 

idag runt 20-30 stycken grovt kriminella. Invandrarpolitiken är annorlunda mellan länderna, 

på vilket sätt skiljer den? Gränsen mot Ryssland gör att det är svårt att komma in illegalt till 

landet. Kan det påverka? Integreringen, hur skiljer sig den mellan länderna? Är det 

skillnader i arbetslösheten. Det sociala skyddsnätet fungerar det bra? Tittar man i Sverige 

idag så har man precis bytt system för den så kallade tvåmansbilen, detta innebär att de 

pengar som forslas i dessa bilar under en övergångsperiod 2006 skall utrustas med 

infärgningsutrustning. Detta kommer att medföra att intresset för att råna en sådan värdebil 

minskar då pengarna förstörs. Detta kan jämföras med vårt andra nordiska grannland, 

Norge. En annan viktig faktor som även den bör belysas är riksbankens avveckling av 

skyddsklassade värdedepåer. Från början var dessa 14 stycken, idag är det 4 och från och 

med sommaren 2006 skall det bara vara 2 skyddsklassade depåer kvar i Sverige. En skall 

ligga i Stockholm och en i Göteborg. Detta har inneburit att värdetransportföretagen har 

varit tvungna att köra långa sträckor med stora summor pengar, och värre kommer det att 

bli. Kostnaden för att leverera till riksbanken är 4000 SEK per påbörjad 15 minuters period. 

Givetvis har dessa bilar varit av stort intresse för den grupp av människor som utför dessa 

rån. En sista slutsats som vi har dragit utifrån den information vi har kommit över är att 

samarbetet mellan värdetransportföretagen och polisen i Finland fungerar väldigt mycket 

bättre. Man har frekvent möten där man lägger upp gemensamma riktlinjer, gör 

hotbildsanalyser samt talar om för varandra hur olika kriminella grupper agerar för tillfället. 
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Man har dessutom i Finland en annan möjlighet att använda polisen vid transporter, av t ex 

den typ som skall till en skyddsklassad värdedepå i riksbankens regi. Skulle det vara så att 

man gör en bedömning om att hotbilden är väldigt hög och att polisen inte har resurser att 

säkerställa denna transport, kan polis begära handräckning av militären. 

 

De förslag som man kan ge utifrån de slutsatser som vi har kommit fram till är: 

• Det är väldigt viktigt att man lyckas lösa problematiken med grupper som står 

utanför det Svenska samhället.  

• Man bör skyddsklassa alla uppräkningscentraler som värdetransportörerna bedriver.  

• Minska mängd pengar i bilarna.  

• Se till att det inte går att komma åt pengarna.  

• Kostnaderna för värdebolagen att leverera till riksbanken skall tas bort 

• Se till att de rutiner man har följs 

• Åtgärda den tekniska säkerheten 
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Svensk Lagstiftning 
 

Rån 

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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RB 27 

 

18 § Hemlig teleavlyssning innebär att telemeddelanden, som befordras eller har befordrats 

till eller från ett telefonnummer, en kod eller annan teleadress, i hemlighet avlyssnas eller 

tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i meddelandet. 

Hemlig teleavlyssning får användas vid förundersökning angående 

1. brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,  

2. försök, förberedelse eller stämpling till sådant brott, om sådan gärning är belagd med 

straff eller  

3. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brottets straffvärde 

överstiger fängelse i två år. 

 

20 § Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning får ske endast om någon är 

skäligen misstänkt för brottet och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. Åtgärden 

får endast avse 

1. en teleadress som under den tid som tillståndet avser innehas eller har innehafts av den 

misstänkte eller annars kan antas ha använts eller komma att användas av den misstänkte, 

eller  

2. en teleadress som det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte under den tid 

som tillståndet avser har ringt till eller på annat sätt kontaktat eller kommer att ringa till 

eller på annat sätt kontakta. 

Avlyssning eller övervakning får inte avse telemeddelanden som endast befordras eller har 

befordrats inom ett telenät som med hänsyn till sin begränsade omfattning och 

omständigheterna i övrigt får anses vara av mindre betydelse från allmän 

kommunikationssynpunkt.  

 

21 § Frågor om hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning prövas av rätten på 

ansökan av åklagaren. 

I ett beslut att tillåta hemlig teleavlyssning eller hemlig teleövervakning skall det anges 

vilken teleadress och vilken tid tillståndet avser. Tiden får inte bestämmas längre än 
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nödvändigt och får, såvitt gäller tid som infaller efter beslutet, inte överstiga en månad från 

dagen för beslutet. 

I tillstånd till avlyssning eller övervakning skall det särskilt anges om åtgärden får 

verkställas utanför allmänt tillgängliga telenät.  

 

Finsk Lagstiftning 
 

Rån 

Med rån avses brott enligt 31 kap. 1-2 §§, strafflagen. Där stadgas att: Den som 1) genom 

våld på person eller överhängande hot om sådant våld ur en annans besittning olovligen 

tillägnar sig eller olovligen tar i bruk någon annans lösa egendom, eller  

2) genom sådant våld eller hot tvingar en annan att avstå från en ekonomisk förmån som 

gärningsmannen eller den för vilken han handlar inte har laglig rätt till, skall för rån dömas 

till fängelse i minst fyra månader och högst sex år. Försök är straffbart.  

För rån eller rånförsök döms också den som har anträffats på bar gärning vid ett tillgrepp 

eller ibruktagande som nämns i 1 mom. 1 punkten och som genom att använda sådant våld 

eller hot som där avses fullbordar eller försöker fullborda brottet eller behåller eller 

försöker behålla egendomen.  

Är en gärning som avses i denna paragraf, med hänsyn till att våldet eller hotet är ringa 

eller till omständigheterna i övrigt, bedömd som en helhet inte allvarlig, skall 

gärningsmannen inte dömas för rån utan för de andra brott som gärningen innefattar. 

Grovt rån enligt 31 kap. 2§ 

Om vid rån 

1) någon uppsåtligen tillfogas svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller försätts i 

livshotande läge,  

2) brottet begås på ett synnerligen rått eller grymt sätt, 
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3) används skjut- eller eggvapen eller annat sådant livsfarligt hjälpmedel, eller 

4) brottet riktas mot någon som på grund av det arbete eller den uppgift som hör till hans 

yrke eller befattning inte kan försvara sig eller sin egendom,  

och rånet även bedömt som en helhet är grovt, skall gärningsmannen för grovt rån dömas 

till fängelse i minst två och högst tio år. Försök är straffbart.  

Tvångsmedelslag 30.4.1987/450 5:a kap 

  

Teleavlyssning, teleövervakning och teknisk observation  

 

1 §  

Definitioner 

I denna lag avses med 

1) teleavlyssning att ett meddelande som förmedlas till eller från en viss teleanslutning, e-

postadress eller någon annan sådan teleadress eller till eller från teleterminalutrustning 

genom ett sådant allmänt kommunikationsnät eller ett sådant därtill anslutet 

kommunikationsnät som avses i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) i hemlighet 

avlyssnas eller upptas för utredning av innehållet i meddelandet, 

2) teleövervakning att hemliga identifieringsuppgifter inhämtas om ett telemeddelande som 

har sänts från en teleanslutning, teleadress eller teleterminalutrustning som är kopplad till 

ett kommunikationsnät som avses i 1 punkten eller som har mottagits till en sådan 

teleanslutning, teleadress eller teleterminalutrustning, samt att uppgifter om en 

mobilteleapparats läge inhämtas och att en sådan teleanslutning eller teleterminalutrustning 

tillfälligt stängs, 

3) teknisk observation att 
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a) ett sådant samtal eller meddelande som inte är avsett för utomstående och i vilket samtal 

avlyssnaren inte deltar, i hemlighet avlyssnas eller upptas med hjälp av en teknisk 

anordning (teknisk avlyssning), 

b) en viss person eller plats där en misstänkt kan antas befinna sig, fortlöpande eller 

upprepade gånger fotograferas eller observeras i hemlighet med kikare, kamera, 

videokamera eller någon annan sådan anordning eller metod (optisk övervakning), och att 

c) ett kommunikationsmedel eller en vara spåras med hjälp av en radiosändare som har 

fästs vid kommunikationsmedlet eller varan eller med hjälp av någon annan sådan 

anordning eller metod (teknisk spårning). 

2 §  

Förutsättningar för teleavlyssning 

När någon är skäligen misstänkt för 

1) folkmord, förberedelse till folkmord, brott mot förbudet mot kemiska vapen, brott mot 

förbudet mot biologiska vapen, 

2) äventyrande av Finlands suveränitet, krigsanstiftan, landsförräderi, grovt landsförräderi, 

spioneri, grovt spioneri, röjande av statshemlighet, olovlig underrättelseverksamhet, 

3) högförräderi, grovt högförräderi, förberedelse till högförräderi, 

4) grov spridning av barnpornografisk bild, 

5) grovt sexuellt utnyttjande av barn, 

6) dråp, mord, dråp under förmildrande omständigheter, 

7) grovt frihetsberövande, människohandel, grov människohandel, tagande av gisslan, 

8) grovt rån, grov utpressning, 
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9) grovt häleri, yrkesmässigt häleri, grov penningtvätt, 

10) sabotage, trafiksabotage, grovt sabotage, grovt äventyrande av andras hälsa, 

kärnladdningsbrott, kapning, 

11) brott enligt 34 a kap. 1 § 1 mom. 2–7 punkten eller 2 mom. i strafflagen som begås i 

terroristiskt syfte, förberedelse till brott som begås i terroristiskt syfte, ledande av 

terroristgrupp, främjande av en terroristgrupps verksamhet, finansiering av terrorism, 

12) grov skadegörelse, 

13) grovt ocker, 

14) grov penningförfalskning, 

15) grov miljöförstöring, 

16) grovt narkotikabrott, eller för 

17) ett straffbart försök till ovan nämnda brott, 

kan den myndighet som sköter förundersökningen av brottet beviljas tillstånd att avlyssna 

och uppta telemeddelanden som den misstänkte sänder från en teleanslutning, teleadress 

eller teleterminalutrustning som personen innehar eller annars kan antas använda eller som 

förmedlas till en sådan teleanslutning, teleadress eller teleterminalutrustning och är avsedda 

för den misstänkte, om de uppgifter som fås kan antas vara av synnerlig vikt för utredning 

av brottet. 

Tillstånd till teleavlyssning enligt 1 mom. kan under de förutsättningar som anges där också 

beviljas när någon i samband med drivande av rörelse eller utövning av yrke är skäligen 

misstänkt för 

1) grovt givande av muta, 

2) grov förskingring, 
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3) grovt skattebedrägeri, grovt subventionsbedrägeri, 

4) grov förfalskning, 

5) grovt bedrägeri, 

6) grov oredlighet som gäldenär, grovt gäldenärsbedrägeri, 

7) grovt tagande av muta, grovt missbruk av tjänsteställning, 

8) grovt regleringsbrott, 

9) grovt missbruk av insiderinformation, grov kursmanipulation, eller för 

10) ett straffbart försök till ovan nämnda brott, och genom brottet eftersträvas synnerligen 

stor vinning och brottet begås särskilt planmässigt. 

Tillstånd till teleavlyssning enligt 1 mom. kan på de villkor som anges där också beviljas 

när någon är skäligen misstänkt för grovt koppleri där synnerligen stor vinning eftersträvas 

och brottet begås särskilt planmässigt eller avses i 20 kap. 9 a § 1 mom. 3 eller 4 punkten i 

strafflagen eller för ett straffbart försök till ovan nämnda brott. 

5 §  

Beslut om åtgärd 

På skriftligt yrkande av en anhållningsberättigad tjänsteman fattar den domstol som avses i 

1 kap. 9 § beslut om beviljande av tillstånd till 

1) teleavlyssning, 

2) teleövervakning, 

3) inhämtande av uppgifter om mobilteleapparaters läge enligt 3 a §, 

4) teknisk avlyssning och optisk övervakning av en person i fångvårdsväsendets förvar, när 

straffanstaltens direktör givits tillfälle att bli hörd, 

5) teknisk avlyssning som avses i 4 § 3 mom., samt 
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6) teknisk avlyssning och optisk övervakning, om avsikten är att placera en avlyssnings- 

eller övervakningsanordning i ett fordon som används av den misstänkte eller i det 

utrymme där den misstänkte befinner sig. 

Om en åtgärd som avses i 1 mom. 2 punkten inte tål uppskov, får en anhållningsberättigad 

tjänsteman besluta om åtgärden till dess att domstolen har avgjort yrkandet om beviljande 

av tillstånd. Yrkandet kan också framställas per telefon, varvid dess innehåll skall bekräftas 

skriftligen i efterhand. Yrkandet skall framställas så snart som möjligt, dock senast 24 

timmar efter att åtgärden har inletts. 

På framställning av undersökningsledaren beslutar den polisman som är chef eller 

biträdande chef för den polisenhet som ansvarar för förundersökningen om annan teknisk 

avlyssning än sådan som avses i 1 mom. Vid förundersökning som görs av tullverket fattas 

beslutet av chefen för Tullstyrelsens bevakningsavdelning eller för den enhet vid 

bevakningsavdelningen som ansvarar för undersökningen eller av chefen för tulldistriktet i 

fråga. Vid förundersökning som görs av gränsbevakningsväsendet fattas beslutet av 

avdelningschefen, byråchefen eller överinspektörerna vid juridiska avdelningen vid staben 

för gränsbevakningsväsendet. Om en allmän åklagare är undersökningsledare fattas beslutet 

av åklagaren i fråga. Om en sak som avses i 3 mom. inte tål uppskov, får 

undersökningsledaren besluta om saken till dess att en tjänsteman som avses i 3 mom. har 

avgjort framställningen om avlyssning. Framställningen skall göras så snart som möjligt, 

dock senast 24 timmar efter att avlyssningen har inletts. 

Undersökningsledaren beslutar om annan optisk övervakning än sådan som avses i 1 mom. 

och om teknisk spårning. 


