
Butiksrån
– var, när, hur och vem?



Butiksrån är ett allvarligt brott som har ökat 
under många år. År 2008 och 2009 nåddes 
de hittills högsta nivåerna med över 1 000 
anmälda butiksrån. 

Förutom ekonomiska förluster kan utsatt per-
sonal få både fysiska och psykiska skador. Kun-
skap om hur butiksrånen ser ut och har utveck-
lats skapar förutsättningar för att förebygga och 
minska antalet butiksrån och hjälpa dem som 
riskerar att drabbas. Mot den bakgrunden har 
handeln tagit initiativ till en uppföljande studie 
av butiksrånen under 00-talet jämfört med 80- 
och 90-talen. Den har tagits fram av Brottsföre-
byggande rådet.

Studien, Butiksrån. Utvecklingen fram till 
2010 (Brå-rapport 2011:14), beskriver rånen 
övergripande, men också mer djupgående för 
åren 2004 och 2008, och det finns jämförelser 
med tidigare kartläggningar åren 1996 och 
2000. I den här broschyren sammanfattas stu-
diens viktigaste resultat.

Störst koncentration till 
storstadsregionerna
En stor andel av butiksrånen begås i storstä-
derna. Av samtliga anmälda butiksrån 2008 
begicks närmare 75 procent i något av de tre 
storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och 
Skåne. Det är något mer än vid kartläggningen 
år 2000 då 70 procent av butiksrånen begicks 
i storstadslänen. Även antalet rån per 100 000 
invånare är fler i storstadsregionerna. En an-
ledning är helt enkelt att där finns fler butiker. 
Fler människor innebär också att fler brott be-
gås. Samtidigt präglas storstäderna av en större 
anonymitet, vilket skapar fler råntillfällen.

En butik av hundra utsätts för rån  
– många utsätts snart igen
År 2008 anmäldes 718 fullbordade och försök 
till butiksrån1. Samma år fanns drygt 67 000 
försäljningsställen inom detaljhandeln, vilket 
betyder att risken att utsättas för ett butiksrån 
är ungefär 1 procent. Risken är högre i stads-
miljö. I de tre storstadskommunerna Stockholm, 
Göteborg och Malmö var risken tre gånger så 
hög som den generella risken i hela landet år 
2008. För en butik som blivit utsatt för ett rån 
är det närmare tio gånger högre risk att återi-
gen utsättas under samma kalenderår. Var 
tionde butik som utsattes igen, utsattes inom en 
vecka, hälften inom tre månader.

1  Så kallade motvärnsrån, förberedelse till rån samt rån 
mot exempelvis restauranger och frisersalonger ingår inte i 
den fördjupade kartläggningen av butiksrån. 
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Antal polisanmälda butiksrån samt linjär trend, åren 1989–2010 enligt 
Sveriges officiella kriminalstatistik.



Videobutiker fortfarande mest utsatta
De flesta butiksrånen begås inom livsmedels-
handeln följt av kiosker och tobakshandlar, 
bensinstationer och videobutiker. Den absolut 
största risken att utsättas löper videobutikerna. 
Sedan år 2000 har deras utsatthet för rån mer 
än fördubblats. Fler än en av tio videobutiker 
rånades år 2008. Bland livsmedelsbutiker, kios-
ker och tobakshandlar utsattes ungefär fem av 
hundra butiker. Se vidare tabell nedan.

Flest butiksrån vintertid och kvällstid
De flesta butiksrånen föregås troligen av förhål-
landevis lite planering. Ändå har butiksrånen 
ett relativt tydligt säsongsmönster. Över 40 
procent sker under vintermånaderna novem-
ber till och med februari. Under vintern är det 
mörkt en stor del av dygnet samtidigt som färre 
människor vistas utomhus. Det skapar troligen 
bättre tillfällen för rån och kan minska risken 
för upptäckt.

Butiksrånen är också starkt koncentrerade 
till den senare delen av dygnet. Ungefär hälften 
av rånen sker mellan klockan 18 och 22 på kväl-
len, även om många av rånen mot videobutiker 
och bensinstationer begås ännu senare på nat-
ten eller tidig morgon. Då är det ju också mör-
kare och färre människor som rör sig ute.

Ensamarbete vid hälften av 
butiksrånen
Vid råntillfället var 56 procent av butikerna 
ensambemannade. Det skiljer sig dock mel-
lan branscherna. Vid de rån som begicks mot 
videobutiker var nästan nio av tio butiker 
ensambemannade vid råntillfället, medan ben-
sinstationer och kiosker hade ensamarbete vid 
tre av fyra rån. Inom de här branscherna är det 
vanligt med mindre butiker med långa öppet- 

Livsmedelsbutiker 
46 % 

Övriga 
17 % 

Videobutiker 
7 % 

Bensinstationer 
9 % 

Kiosker och 
tobakshandlar 

21 % 

Branschkategori Antal rån Antal butiker Risk (%)

 
2000 2004 2008 2000 2008

 
2000 2008

Videobutiker 34 39 55 530 414 6,4 13,3

Livsmedelsbutiker 270 258 328 7 536 6 224 3,6 5,3

Kiosker och 
tobakshandlar

117 131 132 3 268 2 869 3,6 4,6

Varuhus och 
stormarknader

3 8 9 228 302 1,3 3,0

Bensinstationer 65 66 63 2 678 2 239 2,4 2,8

Guld- och 
juvelerarbutiker

10 10 27 1 035 1 051 1 2,6

Urhandlar 15 6 7 427 387 3,5 1,8

Antal och andel polisanmälda butiksrån åren 2000, 2004 och 2008 samt bransch-
specifik risk åren 2000 och 2008. Utdrag av de branscher som löper störst risk, 
resterande redovisas i rapporten.

Polisanmälda butiksrån efter bransch år 2008. Branscher över 
5 procent redovisas, resterande ingår i övriga. N=718
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tider. Kundunderlaget är också lågt vid många 
tillfällen och det är relativt vanligt med ensam-
bemanning. Ett skäl till att många rån begås 
mot butiker med ensamarbetande personal kan 
vara en föreställning om att sådana rån har 
större chans att lyckas, vilket inte tycks vara 
fallet enligt studien.

Skjutvapen vanligaste beväpningen
Någon form av beväpning förekommer i nästan 
samtliga butiksrån, och skjutvapen är vanli-
gast. Fyra av tio butiksrån begås med hjälp av 
skjutvapen. Yngre misstänkta använder skjut-
vapen i större utsträckning än de som är 25 år 
eller äldre. Det är mycket ovanligt att vapnet 
kommer till användning i form av avlossade 
skott, det händer dock att skjutvapnet används 
som ett tillhygge. Ibland används naturtrogna 
kopior i stället för riktiga skjutvapen. Det kan 
bero på att tillgången på skjutvapen är be-
gränsad, men också på att rånaren vill minska 
risken för skador i samband med rånet. Kniv 
förekommer också i stor utsträckning, medan 
tillhyggen som yxa, baseballträ, hammare och 
liknande samt tårgas- och pepparspray är min-
dre vanliga.

Fysiskt våld vid vart sjätte butiksrån 
I ungefär en sjättedel av polisanmälningarna 
från år 2008 förekommer uppgifter om fysiskt 
våld. Slag och knuffar var den vanligaste for-
men av våld, inte att rånaren hade använt det 
medtagna vapnet.

I drygt en tiondel av butiksrånen har rånoff-
ret fått någon form av fysisk skada. Främst gav 
våldet upphov till lindriga skador som rispor, 
rodnader, svullnader eller sveda. Trots att 
skjutvapen är det vapen som förekommer mest 

vid butiksrån är det mycket ovanligt att någon 
skadats av ett avlossat skott. 

Det framgår sällan i polisanmälningarna om 
rånoffret lidit psykisk skada. Det förekommer 
dock formuleringar som hänvisar till chock och 
beskrivningar av hur den utsatta butiksperso-
nalen troligtvis också har känt kraftig ångest i 
samband med rånet.

Rånbytets värde tycks ha minskat
Av polisanmälningarna framgår att rånbytet 
sällan uppgår till några större summor. Värdet 
på det genomsnittliga rånbytet (medianen) har 
sjunkit från 5 000 kr år 2000, till 3 400 kr år 
2008. Andelen butiksrån där gärningspersonen 
kommit över större summor (beloppet överstiger 
50 000 kr) har minskat samtidigt som andelen 
rån där rånbytet är mindre (högst 1 000 kr) har 
ökat. I rånbytet kan både kontanter och annat 
gods ingå. Det gods som stjäls är främst tobak 
men ibland även snacks, frimärken och lotter. 
I en del branscher är rånbytet specifikt relate-
rat till varuutbudet, till exempel smycken och 
klockor. 

Andelen unga misstänkta ökar
En stor del av butiksrånarna är unga och an-
delen misstänkta ungdomar (15–20 år) har 
ökat de senaste årtiondena. Nästan hälften (47 
procent) av de misstänkta år 2008 var 15–20 år, 
medan ytterligare 31 procent var 21–24 år. Un-
der 1980-talet var andelen misstänkta i åldern 
15–20 år i genomsnitt 29 procent för att under 
1990-talet öka till 38 procent. Under 00-talet 
var 45 procent av de misstänkta vid butiksrån 
ungdomar. 

En klar majoritet av de rånmisstänkta är 
män (98,5 procent år 2008). I resultaten finns 
också ett visst stöd för att ungdomar som rånar 
butiker tenderar att göra det i grupp. Men det 
vanligaste för dessa 15–20-åringar är att de va-
rit två gärningspersoner vid råntillfället.

En stor andel av rånarna är kriminellt 
belastade 
Sex av tio personer som misstänktes för butiks-
rånen 2008 hade tidigare lagförts för brott. Van-
ligast är stöldbrott följt av narkotika-, vålds- 
och trafikbrott. Att 56 procent av de misstänkta 
tidigare hade lagförts för narkotikabrott kan 
ses som ett tecken på att en förhållandevis stor 
andel av gärningspersonerna har problem med 
missbruk. Andelen som hade lagförts nio gånger 
eller fler bland de misstänkta butiksrånarna 



var närmare fyra gånger så stor som andelen 
bland samtliga misstänkta som också blivit 
lagförda. Det innebär att det är en relativt stor 
andel kriminellt belastade personer som begår 
butiksrån. 

Fängelse vanligaste påföljden
Straffskalan för rån och grovt rån är fängelse 
mellan två och tio år. Den vanligaste huvudpå-
följden för butiksrån år 2008 var också fängelse. 
En stor del av lagöverträdarna mellan 18 och 
20 år döms till skyddstillsyn. Den vanligaste 
huvudpåföljden för ålderskategorin 15–17 år är 
ungdomsvård, som kan kombineras med böter 
eller ungdomstjänst. 

Rikta skyddsåtgärder mot 
högriskbutiker
Risken för rån påverkas sannolikt av flera fak-
torer. För att det brottsförebyggande arbetet 
ska vara framgångsrikt är det nödvändigt att 
kombinera flera åtgärder som tar sikte på olika 
delar av brottstillfället. Internationella studier 
visar på goda resultat när man vidtagit olika – 
och ofta relativt enkla – förebyggande åtgärder. 
Det kan till exempel handla om 
n maxbelopp i kassan och tydliga dekaler som  
 informerar om detta 
n förbättrad insyn i butiken 
n förbättrad belysning inne i och utanför butiken 
n eliminering av flyktvägar 
n säkerhetsutbildning för personal. 

Åtgärderna bör givetvis anpassas till den spe-
cifika butiken. De flesta butiker löper liten risk 
att utsättas för rån, men för vissa butikskatego-
rier är risken betydligt större, i synnerhet vi-
deobutiker, livsmedelsbutiker, kiosker och to-
bakshandlar samt bensinstationer. Utifrån kun-
skapen om vilka butiker som löper stora risker 
att utsättas kan lokala och regionala aktörer gå 
vidare och hitta en högriskgrupp som är relativt 
liten. Till den gruppen kan ges särskild infor-
mation och råd i kombination med ökat skydd. 
Det är också bra att samverka i närområdet och 
utgå från kunskapen om tidigare utsatthet för 

rån, eftersom redan utsatta butiker löper för-
höjda risker att förhållandevis snabbt utsättas 
igen och alltså är högriskobjekt. För mer detal-
jerade åtgärdsförslag finns 13-punktsprogram-
met Skydd mot rån i handeln.

Mer om förebyggande åtgärder, de vanligaste 
rånsituationerna, hur kartläggningen gått till 
med mera finns i rapporten Butiksrån. Utveck-
lingen fram till 2010 (2011:14) som går att be-
ställa för 152 kr eller ladda ner kostnadsfritt på 
http://www.bra.se/go/767.

I en kommande rapport studerar Brå polisens 
utredningsarbete och uppklaring av butiksrå-
nen närmare. 

n 13-punktsprogrammet Skydd mot rån i handeln 
finns att få hos Handelns Arbetsmiljökommitté, 
telefon 010-471 85 00 eller 
www.handelnsarbetsmiljokommitte.se

n Arbetsmiljöverket har bland annat temasidor om 
rån, hot och våld i arbetslivet på  
www.av.se

n Polisen tar emot anmälningar om brott på telefon-
nummer 11414. Är det akut, ring 112. 
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Brå – centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott

Brottsförebyggande rådet (Brå) verkar för att brottsligheten mins-

kar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram 

fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande 

arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.

Brottsförebyggande rådet/National Council for Crime Prevention

box 1386/TegnérgaTan 23, Se-111 93 STockholm, Sweden

Telefon +46 (0)8 401 87 00 • fax +46 (0)8 411 90 75 • e-post info@bra.se • www.bra.se


