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Förord 
Antalet bank- och postrån låg under början av 1990-talet på en historiskt 
sett mycket hög nivå. Från mitten av 1990-talet har dessa rån emellertid 
minskat kraftigt. 
 Rapporten redovisar en kartläggning av bank-, post och värdetransport-
rånen under 1990-talet med avseende på när, var och hur rånen sker. Olika 
orsaker till varför bank- och postrånen minskat har diskuterats: att det 
skett en minskning av antalet bank- och postkontor, att säkerhetsarbetet 
intensifierats och att polisen gripit ett antal högfrekventa rånargäng. I 
denna studie analyseras minskningen utifrån empiriska data med syfte att 
finna den huvudsakliga förklaringen till nedgången.  
 Rapportens målgrupper är, förutom anställda inom rättsväsendet, polit-
iska beslutsfattare, branschorganisationer och alla andra som arbetar för en 
ökad säkerhet mot bank-, post- och värdetransportrån. 
 Rapportens författare är Robert Svensson, utredare vid BRÅ. Den slutli-
ga redigeringen har Jan Ahlberg, enhetschef vid BRÅ, svarat för. Värdefulla 
synpunkter har lämnats av Bertil Ellvén, säkerhetsansvarig vid Förenings-
sparbanken, Anders Ericsson, Bankföreningen, professor Johannes Knutsson, 
vid Polishögskolan i Oslo och professor Eckart Kühlhorn vid Stockholms 
universitet. 
 
Stockholm i september 2004 
 
 
Jan Andersson 
Generaldirektör  Jan Ahlberg 
    Enhetschef 
 



 

 6 

Sammanfattning 
Antalet bank- och postrån minskade kraftigt under 1990-talet. Under de-
cenniets första år skedde dock först en påtaglig ökning av antalet anmäl-
ningar om dessa brott. Denna höga nivå bibehölls fram till år 1994. Där-
efter kom en minskning som var än mer påtaglig än den tidigare ökningen. 
Den låga nivån har sedan bibehållits och är i dag den lägsta sedan jäm-
förbar statistik började föras vid mitten av 1970-talet. Under senare år har 
däremot de så kallade värdetransportrånen ökat relativt kraftigt, vilket led-
er till frågan om det skett en överflyttning till denna typ av rån.  
 Undersökningen har två syften. Det primära syftet är att göra en 
kartläggning av bank-, post- och värdetransportrån i Sverige under 1990-
talet. Kartläggningen innebär en beskrivning av när, var och hur rånen sker. 
En viktig del är att studera om det skett några förändringar i dessa av-
seenden som en konsekvens av att bank- och postrånen minskat så påtag-
ligt. Det andra syftet är att söka orsakerna till den kraftiga nedgången av 
antalet bank- och postrån i Sverige under den senare delen av 1990-talet. 
 Undersökningens resultat presenteras i två delavsnitt. I det första görs 
beskrivningen av när, var och hur rånen sker och om det skett några för-
ändringar i dessa avseenden. Det sistnämnda baseras på jämförelser mellan 
första delen av 1990-talet, då bank- och postrånen låg på en hög nivå, och 
den andra delen, då den kraftiga minskningen inträffade. I det andra delav-
snittet analyseras orsakerna till den kraftiga minskning av bank- och post-
rån under senare delen av 1990-talet. Här tas även frågan om eventuella så 
kallade överflyttningseffekter upp.  
 

Undersökningsmaterial 
Undersökningen baseras främst på en analys av samtliga brottsanmälningar 
rörande bank-, post- och värdetransportrån under åren 1990–2000. En 
förhållandevis stor del av polisanmälningarna utgörs av förberedelser till 
brott. Dessa anmälningar ingår inte i kartläggningen. Däremot inkluderar 
redovisningen anmälningar om försök till rån. Majoriteten av de rån som 
ingår är fullbordade rån och detta gäller för såväl bank-, post- som värde-
transportrån. Uppgifter om rånarnas tidigare brottsbelastning är hämtade 
ur registret över lagförda personer. En klassificering av de misstänkta 
gärningsmännen har gjorts av SÄPO och Rikskriminalpolisen.  
 

Gärningsmännen är ofta kriminellt belastade 
Av de personer som misstänktes för bank-, post- eller värdetransportrån 
hade 92 procent lagförts tidigare vid mer än ett tillfälle och 39 procent hade 
lagförts 10 gånger eller mer. Detta är extremt höga andelar i jämförelse 
med andra grupper av brottsbelastade personer. (Motsvarande andelar i en 
undersökning av en årskull, födda 1960, var 43 respektive 7 procent). 
Generellt gäller således att gärningsmännen vid dessa brott är extremt 
brottsbelastade. 
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 De personer som förekom flera gånger vid de aktuella rånen står för 
ungefär en tredjedel av samliga brott där det finns en misstänkt person, vil-
ket talar för att seriebrottslighet är relativt vanligt. Vid upprepad brottslig-
het är det också vanligare att rånet riktats mot samma typ av objekt än att 
man alternerat mellan olika objekt. 
 Kontrollen mot SÄPO:s register tyder på att personer som har koppling 
till extremistisk verksamhet eller till terrororganisationer endast står för en 
marginell andel av bank-, post- och värdetransportrånen i landet.  
 

När begås rånen? 
Det finns inga tydliga säsongkillnader med avseende på vilken månad som 
bank- och post- och värdetransportrånen begås. Det är heller inga tydliga 
skillnader mellan vilka veckodagar de begås på, även om det finns en svag 
tendens till koncentration av post- och bankrån till fredagar. 
 När det gäller tidpunkt på dagen framträder två tydliga mönster för 
bankrånen. Dels sker inte mindre än en tredjedel av samtliga bankrån på 
tider när flertalet banker inte har öppet, det vill säga före klockan 10 och 
efter klockan 15. Dels utförs drygt hälften av de bankrån som begås under 
normala öppettider timmen efter öppning (klockan 10 −11) eller timmen 
före stängning (klockan 14 −15). Även för postrånen kan man se en viss 
koncentration till öppnings- och stängningsdags, det vill säga mellan 
klockan 10 − 11 och mellan 16 − 18. Majoriteten av värdetransportrånen 
däremot begås vid andra tidpunkter, oftast nattetid mellan klockan 00 och 
05. Det har inte skett några förändringar i dessa avseenden under 1990-
talet. 
 

Hur begås rånen? 
Vid bankrånen under 1990-talet förekom ensamma gärningsmän vid 59 
procent av rånen. I en fjärdedel av de bankrån där rånarna var flera rörde 
det sig om tre rånare. Fler än tre rånare är mer ovanligt. Mönstret är 
detsamma för postrån. Till skillnad från bank- och postrån är ensamrånare 
mer ovanliga vid värdetransportrån. 
 
Vapen är är vanligt förekommande vid denna typ av rån. I omkring 80 
procent av samtliga bank- och postrån använde rånaren någon typ av 
vapen. Vapen förekommer emellertid i ännu högre utsträckning (96 
procent) vid värdetransportrånen. Handeldvapen (pistol och revolver) är de 
vapen som oftast används. Automatvapen förekommer vid knappt 10 
procent av rånen.  
 Däremot förekommer det förhållandevis sällan att vapen används i 
skottlossning. I knappt 10 procent av fallen under 1990-talet förekom 
skottlossning, detta gäller samtliga tre råntyper. Även annat fysiskt våld är 
förhållandevis ovanligt vid såväl bank- som postrån. Det har förekommit i 
13 respektive 20 procent av rånen under 1990-talet. Det fysiska våldet 
förekom däremot något oftare vid värdetransportrån (32 procent av fallen). 
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Våld i form av fysiskt våld eller skottlossning har tenderat att minska under 
1990-talet. 
 Det ekonomiska utbytet ligger på en något lägre nivå för postrånen 
(median = 36 270) än för bankrånen (median = 70 000). Vid värdetran-
sportrån (median = 500 000) handlar det om betydligt större belopp. 
 I majoriteten av bank- och postrånen flyr gärningsmannen med bil (48 
respektive 38 procent) eller till fots (34 respektive 46 procent). Även vid 
värdetransportrån flyr majoriteten av gärningsmännen med bil. Tendensen 
under 1990-talet har varit att det blir vanligare att rånarna flyr med bil. 
 

Organiseringsgraden tenderar att öka 
Utifrån tre faktorer har skapats har ett index som avser att mäta hur väl 
organiserade rånen är. Dessa tre faktorer, som kan sägas vara indikatorer 
på organiseringsgraden, är: 
 
• antal rånare 
• förekomst av skjutvapen 
• förekomst av maskering 
 
Relevansen i indexet testades genom att andelen rån i olika kategorier som 
stannade vid försök studerades. Följande kategorisering efter sjunkande 
grad av organisering användes i analyserna. 
 
A. Flera maskerade rånare med skjutvapen (13 procent stannar vid försök) 
B. En maskerad rånare med skjutvapen (23 procent stannar vid försök) 
C. En eller flera omaskerade rånare med skjutvapen (26 procent stannar vid 

försök) 
D. En eller flera maskerade rånare utan skjutvapen (57 procent stannar vid 

försök) 
E. En eller flera omaskerade rånare utan skjutvapen (61 procent stannar 

vid försök) 
 
Analyserna visar att det finns en mycket tydlig tendens till att minskningen i 
antalet bank- och postrån var störst bland de mindre organiserade rånen 
och minst bland de mer organiserade. Rånen med den högsta graden av 
organisering enligt indexet (A) minskade med 30 procent samtidigt som de 
minst organiserade rånen (E) minskade med 65 procent. Utvecklingen har 
därmed inneburit en viss ökning av den genomsnittliga graden av organiser-
ing när det gäller bank- och postrån. 
 

De flesta rånen begås i Stockholms län 
Majoriteten (68 procent) av värdetransportrånen sker i Stockholms län. För 
bank- och postrånen finns däremot inte denna starka koppling till Stock-
holms län (38 respektive 45 procent har skett i länet), även om det fort-
farande rör sig om en relativt stor överrepresentation med hänsyn tagen till 
befolkningen. (Cirka 20 procent av landets invånare bor i Stockholms län.) 
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I de två övriga storstadslänen, Skåne och Västra Götaland, ligger andelen 
bank- och postrån i nivå med deras befolkningsandel medan värde-
transportrånen är underrepresenterade i detta avseende.  
 Bank- och postrånen i länen utanför storstadslänen har en högre grad av 
organisering jämfört med rånen i Stockholms län. Det har dock skett en 
utjämning härvidlag i och med att de mindre organiserade rånen minskat 
mer påtagligt Stockholms län än i länen utanför storstadslänen. Fortfarande 
är dock organiseringsgraden högre utanför storstadslänen. 
 

Tre hypoteser om orsaken till minskningen 
När det gäller förklaringar till den kraftiga minskningen av bank- och post-
rån under andra hälften av 1990-talet har främst tre hypoteser  diskuterats. 
Den första är att bankerna gjorts säkrare och därmed blivit svårare att 
råna. Den andra är att minskningen är en konsekvens av att antalet bank- 
och postkontor i landet har minskat, det vill säga det har blivit färre objekt 
att råna. Den tredje hypotesen är att nedgången beror på att polisen under 
första delen av 1990-talet lyckades gripa ett antal högaktiva ligor som 
specialiserat sig på bank- och postrån. Det kan naturligtvis vara så att samt-
liga dessa tre förändringar har bidragit till nedgången i antalet bank- och 
postrån, varför huvudfrågan snarare är vilken förändring som dominerar 
som förklaring. 
 

Säkrare bank- och postkontor är den 
huvudsakliga förklaringen till minskningen  
Flera faktorer talar för att det är den ökade säkerheten vid bank- och post-
kontoren som är den dominerande förklaringen till nedgången. Dels har 
minskningen varit störst i Stockholms län där säkerhetsarbetet var mest 
påtagligt och där samtidigt antalet bankkontor minskat i lägre grad än i 
övriga landet. I sistnämnda fall talar således skeendet i motsatt riktning mot 
vad som varit fallet om det minskade antalet kontor varit främsta förkla-
ringen. 
 När det gäller den tredje hypotesen, gripandet av ett antal rånargäng 
under början av 1990-talet, tyder analyser utifrån graden av organisering 
på att denna endast kan förklara en mindre del av nedgången. Rån utförda 
av dessa gäng torde kunna hänföras till den mest organiserade kategorin 
(A) och i denna har minskningen av antalet rån varit störst. Ytterligare 
analyser utifrån graden av planering pekar även de på att det är den ökade 
säkerheten som dominerar som förklaring till bank- och postrånens minsk-
ning under 1990-talet. 
 

Inga stora överflyttningseffekter 
En överflyttningseffekt som diskuterats när det gäller bankrån är om 
ökningen av säkerheten vid kontoren i Stockholms län skulle resultera i att 
rånarna flyttade ut sin verksamhet utanför storstadsregionerna. Denna 
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hypotes får inte något direkt stöd i undersökningen. Utifrån en relativt ny 
studie om butiksrån går det dock att dra slutsatsen att det kan ha skett en 
viss överflyttning från bank- och postrån till rån av vissa speciella butiker. 
Det gäller butiker där man hanterar stora värden, till exempel hos urmaka-
re och guldsmeder.  
 En annan fråga i samband med denna undersökning var om det gick att 
finna tendenser till att det skett överflyttningar från bank- och postrån till 
de ökande värdetransportrånen. Analyser på individnivå tyder på att såda-
na överflyttningar sannolikt existerar, men de tyder också på att det i så fall 
inte rör sig om så stora överflyttningseffekter. Resultaten ger inte någon 
antydan om att överflyttning från de minskade bank- och postrånen skulle 
vara någon mer påtaglig orsak till att värdetransportrånen ökade i slutet av 
1990-talet.  
 Det bör emellertid påpekas att en överflyttningseffekt också kan ske 
genom att personer, som för första gången beslutar sig för att begå dessa 
rån, i högre grad än tidigare tenderar att välja värdetransportrån före bank- 
eller postrån. Det har dock inte funnits möjlighet att undersöka detta. 
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Inledning 
Under 1990-talet minskade antalet bankrån och postrån kraftigt. Utveck-
lingen för både de anmälda bankrånen och de anmälda postrånen kan 
sedan år 1975 i huvudsak delas in i tre perioder (figur 1). Under den långa 
perioden från mitten av 1970-talet till slutet av 1980-talet höll sig de 
anmälda brotten på en relativt konstant nivå. Vissa avbrott med plötsliga 
toppar inträffade dock, dels under år 1977, dels under åren 1984–1985. 
Under 1990-talets första år kom sedan en påtaglig nivåhöjning av anmäl-
ningarna om bank- och postrån. Denna höga nivå bibehölls fram till år 
1994. Därefter kom en minskning som var ännu mer påtaglig än den tidig-
are ökningen. Denna låga nivå har sedan bibehållits.  
 År 2003 anmäldes 58 bankrån och 34 postrån, att jämföra med toppåret 
1994 då det anmäldes 136 bankrån och 80 postrån. I dag är nivåerna de 
lägsta någonsin sedan jämförbar statistik började föras vid mitten av 1970-
talet.  
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Figur 1. Antal polisanmälda bank-, post- och värdetransportrån, åren 1975–2003 
 
Under senare år har däremot de så kallade värdetransportrånen ökat rela-
tivt kraftigt, vilket leder till frågan om det skett en överflyttning till denna 
typ av rån. För värdetransportrån är det historiska perspektivet betydligt 
kortare eftersom denna brottstyp infördes i brottsstatistiken först år 1994. 
Utvecklingsmönstret för dessa brott är att antalet anmälningar efter några 
år på en konstant låg nivå ökade påtagligt under ett par år. Ökningen förde 
upp till den högre nivå vi har i dag.  
 Den dolda brottsligheten för dessa typer av brott är mycket litet och 
oförändrat över tid. Det innebär att den brottsnivå som redovisas i den 
officiella statistiken – antalet brott under ett år – också visar den verkliga 
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nivån. Dessutom speglar utvecklingen i statistiken den faktiska utvecklingen 
mycket väl. 
 I statistiken över de polisanmälda brotten görs även en uppdelning av 
om brottet genomförts med eller utan skjutvapen. I majoriteten av brotten 
har skjutvapen förekommit och detta gäller för samtliga tre brottstyper. 
Andelen rån med skjutvapen tenderar även att vara förhållandevis konstant 
över tid. Detta står i kontrast till situationen vid butiksrån där användandet 
av skjutvapen ökat relativt kraftigt de senaste tjugo åren (BRÅ, 2002). 
Främsta skälet till denna skillnad är naturligtvis att skjutvapensandelen vid 
bank-, post- och värdetransportrån generellt ligger betydligt högre än vad 
som är fallet vid butiksrån. Utrymmet för ökningar för de förstnämnda 
brottstyperna blir därmed betydligt mindre.  
 Ungefär vartannat bank- och postrån klaras upp; uppklaringsprocenten 
är i genomsnitt cirka 50. Under 1990-talet fluktuerade uppklaringspro-
centen för dessa brott kring denna nivå, således utan någon ökande eller 
minskande trend. Det innebär att dessa brott, till skillnad från flertalet 
andra, inte drabbades av den kraftiga nedgången i uppklaringsprocenten 
som skedde vid mitten av 1990-talet. Främsta skälet till att bank- och 
postrånen inte drabbades torde vara att dessa grova brott har hög prioritet i 
utredningshänseende. Oavsett resurssituation hos polisen satsar man förhåll-
andevis stora resurser på att klara upp dessa brott. Uppklaringsprocenten 
för värdetransportrån är något lägre, ungefär vart tredje anmält brott klaras 
upp.   
 

Syfte och disposition 
Undersökningen har som primärt syfte är att göra en kartläggning av bank-, 
post- och värdetransportrån i Sverige under 1990-talet, med ett fokus på 
bank- och postrånen. Kartläggningen innebär en beskrivning av när, hur 
och var rånen sker. En viktig del är också att studera om det skett några 
förändringar i dessa avseenden som en konsekvens av att bank- och 
postrånen minskat så påtagligt. En fråga som därvid tas upp är om det skett 
någon överflyttning till andra liknande typer av brott som värdetransport-
rån och butiksrån. 
 I undersökningen görs även en analys av orsakerna till den kraftiga 
nedgången av antalet bank- och postrån i Sverige under den senare delen av 
1990-talet. Det finns ett antal rimliga förklaringar till nedgången och dessa 
diskuteras och ställs mot varandra med hjälp av empiriska data.  
 
RAPPORTENS DISPOSITION 

Undersökningens resultat presenteras i två delavsnitt. I det första görs 
beskrivningen av när, var och hur rånen sker, samt om det skett några 
förändringar i dessa aspekter mot bakgrund av den kraftiga nedgången 
under 1990-talet. I det andra avsnittet analyseras orsakerna till den kraftiga 
minskningen av bank- och postrån. Här tas även frågan om överflyttnings-
effekter upp.  
 



 

 13 

Undersökningsmaterial 
BROTTSANMÄLNINGAR 

Under åren 1990-2000 anmäldes 1 253 bankrån, 894 postrån och 212 
värdetransportrån. Undersökningen baseras främst på en analys av dessa 
brottsanmälningar. Totalt har 2 178  anmälningar beställts in från landets 
polismyndigheter. Av dessa har 1 798 kunnat bearbetas och analyseras.  
 
BORTFALL 

Det totala externa bortfallet (beroende på att vissa polismyndigheter inte 
kunnat tillhandahålla alla anmälningar) är 17 procent under 11 års-period-
en 1990-2000. Andelen tenderar att vara något högre under början av 
1990-talet än under senare delen av decenniet. I de fall anmälningarna inte 
kommit in beror det i huvudsak på att de blivit bortgallrade och inte funnits 
tillgängliga.  
 Majoriteten av de uppgifter som presenteras i denna studie är baserade 
på information från den fritext som finns på brottsanmälan. Hur innehålls-
rik denna information är varierar dels från anmälan till anmälan, dels mell-
an olika variabler. Det förekommer därför ett visst internt bortfall på vissa 
av variablerna, det vill säga det saknas information om vissa frågor.  
 I statistiken över polisanmälda rån separeras inte försök eller förbered-
else till rån från de fullbordade rånen. Genomgången av materialet visar att 
en förhållandevis stor del av de polisanmälda brotten utgörs av förbered-
elser (tabell 1). I den fortsatta redovisningen ingår inte dessa förberedelse-
brott. Däremot inkluderar redovisningen såväl fullbordade rån som försök 
till rån. Majoriteten av de rån som ingår är fullbordade rån och detta gäller 
för såväl bank-, post- som värdetransportrån1.  
 
Tabell 1.Olika råntyper, fördelade på fullbordat, försök och förberedelse. 

 

Råntyp                               Bankrån                            Postrån                   Värdetransportrån 
                                    N         (%)                      N         (%)                       N         (%) 
 

 

Rån  690  (76) 603 (85) 135  (75) 
Fullbordat 581    374  104 
Försök 109  229  31 
Förberedelse 221  (24) 104  (15) 45  (25) 
 

Total 911  (100) 707  (100) 180  (100) 

 
UPPGIFTER OM GÄRNINGSMÄNNEN 

I materialet finns det uppgifter om misstänkt person i 994 anmälningar, det 
vill säga i 51 procent av fallen. Totalt finns det uppgifter om 1 361 personer 
i dessa anmälningar. Uppgifter om rånarnas tidigare brottsbelastning är 
hämtade ur registret över lagförda personer.2 En klassificering av de miss-
tänkta gärningsmännen har gjorts av SÄPO och Rikskriminalpolisen.  
                                                      
1
 Med värdetransportrån menas direkt rån mot värdetransportfordon eller mot person som 

befordrar värde till eller från värdetransportfordon. 
2 Att bli lagförd innebär att man antingen blir dömd i domstol, eller godkänner strafföreläggande 
som utfärdas av åklagare eller meddelas åtalsunderlåtelse, även detta ett åklagarbeslut.  
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Gärningsmännen 
Kön och ålder 
En övervägande majoritet, 93 procent, av de misstänkta är män. Ålder vid 
det första kända rånet varierar mellan 13 och 66 år. Det föreligger inga 
större åldersskillnader mellan de tre råntyperna. Den genomsnittliga åldern 
vid bankrån är 27 år och vid  post-  och värdetransportrån 26 respektive 24 
år. 
 

Seriebrottslighet 
En intressant fråga är i hur hög grad denna typ av brott tenderar att vara 
seriebrottslighet. Av samtliga misstänkta personer var det 82 procent som 
misstänktes för endast ett rån under den aktuella perioden, 12 procent 
misstänktes för två rån och 6 procent för 3 eller fler rån. Då det rör sig om 
en begränsad tidsperiod och en exklusiv och ovanlig typ av brott tyder 
dessa resultat på en förhållandevis stor seriebrottslighet bland personer 
kända för denna typ av grova rån. De personer som förekom flera gånger 
står för ungefär en tredjedel av samtliga brott där det finns en misstänkt 
person. 
 En vanlig fråga i samband med seriebrottslighet är i vilken grad gär-
ningsmännen är specialiserade på en viss typ av brott. Rent generellt, om 
man exempelvis ser till stöld respektive våldsbrott, brukar det vara svårt att 
finna någon typ av specialister. Resultaten för dessa rånare indikerar att det 
finns tendenser till en viss specialisering. Av de 177 personer som misstänks 
för mer än ett rån har två tredjedelar hållit sig till samma typ av objekt, det 
vill säga bank-, post- eller värdetransportrån.  
 

Brottsbelastning 
Debutåldern (ålder vid första lagföringen) för dessa grova rånare är 18 år 
(median).3 För att göra en jämförelse kan nämnas att denna grupp av 
misstänkta rånare därmed debuterar i brottslighet betydligt tidigare än vad 
som generellt är fallet för brottsbelastade personer. Däremot debuterar de 
något senare än vad fallet är för personer som betecknats som så kallade 
kroniska brottslingar (personer som lagförts 10 gånger eller mer). Dessa 
personer debuterar i genomsnitt vid 16 års ålder. Jämförelserna baseras på 
uppgifter från en studie av en årskull, födda 1960 (BRÅ, 2000).  
 För att inledningsvis beskriva rånarna utifrån deras totala brottsbelast-
ning4, svarar denna grupp om 1 255 rånare för totalt 41 120 lagförda brott 
och 14 244 lagföringar. Det genomsnittliga antalet lagföringar är 11,35. 

                                                      
3 Av de 1 361 misstänkta personerna fanns uppgifter om brottsbelastning för 1 255 personer, 
det vill säga i 92 procent av fallen. 
4 Med total brottsbelastning menas de brott som personerna lagförts för från 15 års ålder och 
fram till år 2000, således såväl före som efter det avsedda rånet. 
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Detta medeltal kan betecknas som mycket högt. I den tidigare nämnda 
svenska studien av en hel årskull (födda 1960) var motsvarande medeltal 
för brottsbelastade personer 2,8.  
 Av de lagförda personerna hade 92 procent lagförts vid mer än ett 
tillfälle (tabell 2). Dessutom hade 39 procent av dem som misstänktes för 
dessa rån lagförts 10 gånger eller mer. Detta är extremt höga andelar i 
jämförelse med andra grupper av brottsbelastade personer. Motsvarande 
andelar för brottsbelastade personer i den tidigare nämnda årskullen var 43 
respektive 7 procent. Det handlar således generellt sett om extremt brotts-
belastade personer. 
 
Tabell 2. Fördelning över antal lagföringar. 
 

Antal lagföringar  N   % 
 

 
0  106 8 
1–4  404 32 
5–9  360 29 
10–14 198 16 
15–24 163 13 
25+ 130 10 
 
Totalt 1 361 100 
 

Få rånare i SÄPO:s register 
En viktig fråga, inte minst ur säkerhetssynpunkt, är i vilken omfattning 
bank-, post- och värdetransportrånen begås av kända högerextremister, 
terrororganisationer eller av andra kända kriminella gäng. För att belysa 
den frågan har de kända gärningsmännen (misstänkta) sökts dels i SÄPO:s 
register, dels i Rikskriminalpolisens register över personer som tillhör kända 
kriminella gäng. Sökningarna gjordes vid SÄPO respektive Rikskriminal-
polisen. BRÅ erhöll uppgifterna i form av tabeller utan identifikations-
uppgifter. 
 Bland de kategorier som registreras av SÄPO återfinns 1,3 procent av 
bank-, post- eller värdetransportrånarna i kategorin där personer har 
koppling till högerextremistisk verksamhet och endast 0,1 procent i 
kategorin terrororganisationer. Resultaten tyder således på att dessa typer 
av organisationer endast stod för en liten del av bank-, post- och 
värdetransportrånen i landet. Resultaten tyder alltså på att mindre än vart 
femtionde rån begås av personer tillhörande någon av dessa grupper.   
 Dessa uppgifter kan dock vara underskattningar eftersom säkert inte alla 
personer som tillhör dessa grupper finns registrerade hos SÄPO. Å andra 
sidan är det inte omöjligt att personer tillhöriga dessa grupper löper större 
risk att åka fast (misstänkas) än andra typer av gärningsmän, vilket i så fall 
skulle innebära att deras andel överskattas. En faktor som tyder på detta är 
att en genomgång visar att ett påfallande stort antal personer, som har 
koppling till extremistisk verksamhet och personer tillhörande terrororga-
nisationer, är misstänkta för  förberedelse till rån. Det tyder på att de har 
”ögonen på sig” på ett annat sätt än andra grupper. 
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Tre grupper i Rikskriminalpolisens register 
I Rikskriminalpolisens register över andra typer av kända kriminella gäng 
återfanns 161 personer bland de misstänkta rånarna, vilket motsvarar en 
andel på 12 procent. Dessa gäng sönderfaller i tre huvudkategorier som i 
grova drag svarat för vardera en tredjedel av dessa rån. Det handlar dels om 
mc-gäng, dels gäng som återfinns i Stockholms södra förorter (ej mc-gäng) 
samt en kategori övriga. I kategorin övriga ingår dels gäng från övriga 
Stockholmsregionen, dels från övriga riket och dessutom mer organiserade 
kända gäng. 
 Rånare som tillhör dessa gäng är mer kriminellt belastade än den 
genomsnittlige bank-, post- och värdetransportrånaren. Det genomsnittliga 
antalet lagföringar bland dessa personer var knappt 16, att jämföra med 
drygt 11 för bank-, post- och värdetransportrånarna generellt. Dessutom 
hade inte mindre än två tredjedelar lagförts 10 gånger eller mer, vilket kan 
jämföras med 39 procent av samtliga misstänkta för dessa brott.  
 De rån som begåtts av dessa kriminella gäng tenderar att vara betydligt 
mer välorganiserade än vad rånen generellt är.5 Förekomsten av våld och 
skadegörelse är också högre när rånen utförts av dessa grupper.  
 

                                                      
5 Jämförelser har gjorts utifrån det index över organiseringsgrad som används i det följande. 
Enbart bank- och postrån används i dessa jämförelser.  
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När, hur och 
var begås rånen 
I detta kapitel analyseras de aktuella 1990-talsrånen efter när, hur och var 
de begåtts. En viktig del i dessa analyser är att studera om det skett några 
förändringar i dessa avseenden som en konsekvens av den kraftiga minsk-
ningen av bank- och postrånen under 1990-talet. Dessa analyser genomförs 
på så sätt att den första delen av perioden, åren 1990−1994 då bank- och 
postrånen låg på en historiskt hög nivå, jämförs med periodens andra del, 
åren 1995−2000, då den kraftiga minskningen skedde.  
 I dessa beskrivningar och analyser läggs visst fokus på att studera bank- 
och postrånens grad av organisering, dvs. hur väl planerade de framstår 
som. Graden av organisering relateras till olika faktorer som beskriver hur 
och var rånen begåtts. I vissa fall görs detta i form av en profilanalys där 
avsikten är att utifrån graden av organisation som den initialt ter sig kunna 
bedöma risken (sannolikheten) för att vissa saker ska inträffa, till exempel 
att rånaren eller rånarna ska ta sig över disken och in i personalutrymmet.  
 

När begås rånen 
INGA TYDLIGA SÄSONGSVARIATIONER FÖR BANK- OCH POSTRÅN 

I den internationella litteraturen har ett antal hypoteser lyfts fram om or-
saker till eventuella säsongsvariationer. I Holland ligger exempelvis antalet 
bank- och postrån på en högre nivå under vintermånaderna november, 
december, januari, februari och mars (Koppen och Jansen, 1999). Man 
förklarar detta med att mörkret under vintermånaderna infaller tidigt, vilk-
et ökar rånarnas möjligheter att försvinna från platsen. En annan hypotes 
är att denna typ av rån skulle vara vanligare runt jultid då det är en större 
mängd pengar i rörelse. Ett tredje antagande är att toppen under vintermå-
naderna egentligen genererats av att antalet rån av någon orsak ligger på en 
låg nivå under sommarhalvåret. 
 I detta svenska material över 1990-talet framkommer emellertid inte 
några signifikanta skillnader med avseende på vilken månad de olika rånen 
begås (bilaga, tabell 2). Inget tydligt mönster utkristalliseras för varken 
bank- eller postrån. När det gäller värdetransportrånen framkommer emell-
ertid några skillnader, bland annat en viss koncentration till december 
månad. Detta skulle kunna förklaras av det som tidigare nämnts, det vill sä-
ga att det är just under denna månad som julruschen äger rum och det finns 
en stor mängd pengar i omlopp.  
 
VÄRDETRANSPORTRÅN KONCENTRERAS TILL MÅNDAGAR 

En annan fråga är om det finns något veckodagsmönster. Den tidigare 
nämnda holländska studien fann att post- och bankrån var vanligare på 
fredagar. Detta förklaras med att gärningsmännen tenderar att vara mer 
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motiverade inför helgens aktiviteter eller att man förutsätter att banken 
eller posten har mer pengar inför helgen. Inte heller i detta avseende visade 
resultaten från denna svenska studie några tydliga skillnader beträffande 
vilken veckodag de olika rånen begås, även om det finns en svag tendens till 
koncentration av post- och bankrån till fredagen (bilaga, tabell 3). Vid 
värdetransportrån finns emellertid en tydlig tendens till en koncentration till 
måndagar. Närmare en tredjedel (31 procent) av värdetransportrånen begås 
på denna veckodag. 
 
TID PÅ DYGNET 

När det gäller vid vilken tidpunkt på dagen bankrån begås framträder två 
tydliga mönster (bilaga, tabell 4). Dels visar det sig att inte mindre än en 
tredjedel av samtliga bankrån sker på tider då flertalet banker inte har 
öppet, det vill säga före klockan 10 och efter klockan 15. Även om det inte 
gått att få fram några bastal torde det finnas en kraftig överrepresentation 
vid dessa speciella öppettider (kvällsöppet etc.). 
 Ser man till de tider då bankerna normalt håller öppet finns även här ett 
tydligt mönster. Drygt hälften av rånen begås timmen efter öppning (klock-
an 10−11) eller timmen före stängning (14−15). Även för postrånen kan 
man se en viss koncentration till öppnings- och stängningstiderna, det vill 
säga mellan klockan 10−11 och mellan klockan 16−18. Majoriteten av 
värdetransportrånen däremot begås vid andra tidpunkter. Omkring en fem-
tedel av samtliga värdetransportrån utfördes under natten mellan klockan 
00.00 och 08.00. Majoriteten av dessa inföll mellan klockan 00.00 och 
05.00.  
 Att bank och postrån oftare begås vid öppning och stängning har även 
konstaterats i andra länder (Maree, 1999; Koppen och Jansen, 1999; Var-
dalis och Cox, 1998). En av orsakerna till varför bankrån oftare begås vid 
öppningsdags antas vara att mer pengar är tillgängliga just då (Koppen och 
Jansen, 1999). Andra orsaker som lyfts fram är att de bankanställda kan 
vara mindre observanta vid öppningsdags och att det då kan finnas färre 
kunder i banken. Samma förklaring har framförts till varför bankrån är 
vanligare vid stängningsdags; de anställda förbereder sig för stängning och 
är därför mindre observanta (Maree, 1999).  
 
INGA TIDSMÄSSIGA FÖRÄNDRINGAR 

Inga större förändringar har skett mellan perioden 1990−1994 respektive 
1995−2000 vad gäller vilken månad, som bank- och postrån begåtts. Inte 
heller går det att finna några skillnader mellan vilka veckodagar rånen 
begås. Detsamma gäller vid vilken tid på dygnet, bank- och postrånen begås 
under båda perioderna. Den påtagliga minskningen av antalet bank- och 
postrån under 1990-talet har alltså inte förändrat mönstret i dessa avse-
enden. 
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Hur begås rånen − tillvägagångssätt 
ENSAMMA RÅNARE VANLIGAST VID BANK- OCH POSTRÅN 

I det följande redovisas i vilken utsträckning det handlar om en ensam 
rånare eller om det är flera gärningsmän inblandade. De redovisningar som 
görs avser antalet gärningsmän som varit synliga i samband med rånet.  
 Vid bankrånen förekom ensamma gärningsmän i 59 procent. I en fjärde-
del av de rån där rånarna var två eller fler var det tre synliga bankrånare, 
fler synliga rånare är mer ovanligt. Mönstret är detsamma för postrån. Till 
skillnad från bank- och postrån är ensamrånare mer ovanliga vid värde-
transportrån. Ensamrånare förekom endast i 16 procent av samtliga dessa 
rån. I de fall av värdetransportrånen som hade en ensamrånare tyder brotts-
beskrivningarna på att det tenderar att handla om förhållandevis oorga-
niserade rån. Att rånarna oftare är två eller fler vid värdetransportrånen 
beror med stor sannolikhet på att två väktare (de är vanligtvis två) utgör ett 
större hot mot rånarna än vad personalen i banker eller på postkontor gör. 
 
VAPEN ÄR MYCKET VANLIGA VID DESSA RÅN 

Vapen är vanligt förekommande vid dessa typer av rån. Det bör noteras att 
dessa andelar avser förekomst av vapen och inte användning av vapen. I 
omkring 80 procent av samtliga bank- och postrån var rånaren utrustad 
med någon typ av vapen. Vapen förekommer emellertid i ännu högre ut-
sträckning (96 procent) vid värdetransportrånen. Enligt Maree (1999) är 
främsta anledningen till att vapen figurerar vid dessa rån att det tydligt ska 
framkomma att det är fråga om ett allvarligt menat hot. Rånarna vill 
sannolikt också visa att det finns risk för att vapnen används om inte de 
anställda överlämnar pengar. Vapen tenderar att vara vanligare vid de rån 
där gärningsmännen är flera, vilket gäller för såväl bank-, post- och 
värdetransportrån. Av ensamrånarna är 75 procent utrustade med vapen, 
vilket kan jämföras med 95 procent i de fall det är två eller fler rånare. 
Motsvarande andelar för post- och värdetransportrån är 73 respektive 94 
procent och 81 respektive 98 procent. 
 
Tabell 3.Typ av vapen (fördelning där vapen förekommit) för bank-, post och värdetransportrån 

Vapen Bankrån Postrån Värdetransportrån 
  N (%) N (%) N (%) 
 
Handeldvapen (pistol) 322 (63) 307 (68) 78 (67) 
Hagelgevär 72 (14) 38 (8) 16 (14) 
Automatvapen (kulspruta) 38 (8) 21 (5) 8 (7) 
Gevär ej hagel 20 (4) 27 (6) 5 (4) 
Yxa/kniv/stilett 60 (12) 42 (9) 34 (29) 
Övriga vapen 56 (12) 71 (16) 16 (15) 
 
Total N 545  483  121  
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Mycket tyder på att förekomsten av vapen blir allt vanligare i samhället och 
att det därigenom blivit lättare att komma över vapen för att använda vid 
rån. Handeldvapen (pistol och revolver) är de vapen som oftast används 
(tabell 3). Automatvapen förekommer i knappt 10 procent av de väpnade 
rånen. Jaktvapen, det vill säga vapen som kan härröra från inbrott hos 
personer som innehar jaktvapen, är mindre vanliga i samband med bank- 
och postrån. Vid knappt en femtedel av de väpnade rånen har antingen ett 
hagelgevär eller någon annan typ av gevär förekommit. Andelen är något 
högre i samband med värdetransportrån. Yxa, kniv eller stilett förekommer 
förhållandevis sporadiskt vid bank- och postrånen men är mer vanligt 
förekommande vid värdetransportrånen. Det gäller framför allt yxor. 
Handeldvapen och yxa är en kombination som rånarna inte sällan använd-
er sig av vid värdetransportrån. Yxan ska kunna användas till att slå sönder 
bilrutorna för att kunna ta sig in i transportbilens förarhytt. En kombina-
tion som ibland förekommer vid bankrån är handeldvapen och hagelgevär. 
Ensamrånaren använder oftare handeldvapen än de som agerar i grupp (67 
respektive 36 procent) medan hagelgevär och automatvapen är vanligare 
när det är två eller fler gärningsmän. Dessa resultat gäller för såväl bank- 
som postrån.   
 
MAJORITETEN AV RÅNARNA ÄR MASKERADE 

I majoriteten (70-80 procent) av såväl bank-  post- som värdetransportrån 
är rånarna maskerade. Den vanligaste maskeringen är hel ansiktsmask (bi-
laga, tabell 1). Mc-hjälm används förhållandevis sällan vid bank- och post-
rån men förekommer i 14 procent av värdetransportrånen. Det är också 
betydligt vanligare med maskering när rånarna är två eller fler än när 
gärningsmannen är ensam (92 respektive 66 procent).  
 
GRAD AV ORGANISERING 

I detta avsnitt görs en analys av bank- och postrånens organiseringsgrad. 
Två viktiga detaljer att studera är om det skett förändringar i det avseendet 
mot bakgrund av den minskning som skett och dessutom att relatera orga-
niseringsgraden till andra faktorer. 
 Utgångspunkten för dessa analyser är att utarbeta ett mått på graden av 
organisation. Detta görs genom att skapa ett index utifrån faktorer som kan 
sägas vara indikatorer på densamma.  
 
Tre faktorer som kan antas uppfylla ett sådant krav är: 
 

• antal rånare 
• förekomst av skjutvapen 
• förekomst av maskering 
 
Ett rån, som begås av flera skjutvapenförsedda och maskerade rånare, kan 
antas vara betydligt mer välorganiserat  än ett rån som begås av en ensam 
omaskerad rånare utan skjutvapen. Mellan dessa ytterligheter varierar gra-
den av organisering. 
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 Inledningsvis studeras relevansen i om dessa faktorer verkligen kan sägas 
vara indikatorer på organiseringsgraden. Det görs genom att studera hur 
stor andel av de rån som begåtts av en eller fler rånare, där rånarna var 
maskerade eller inte eller där rånarna använde skjutvapen eller inte som 
resulterade i att rånet stannade vid försök. Andelen rån som stannade vid 
försök kan antas vara en förhållandevis bra indikator på graden av orga-
nisering. De som begår denna typ av rån har ett uppsåt att begå ett rån – de 
rån som då stannar vid försök visar således en viss grad av misslyckande. 
Resultaten av dessa analyser framgår av tabell 4. 
 
Tabell 4. Indikatorer och andel bank- och postrån som stannar vid försök 

Indikatorer   Andel som stannar  N 
               vid försök (%)  Z-testa 

 
Antal rånare  6,96*** 
   1 34  718 
  2 eller fler 16  494 
Skjutvapen  11,84*** 
  Nej 59  208 
   Ja 18  926 
Maskering  7,18*** 
   Nej 45  262 
   Ja 22  854 
 
a Detta avser ett test för att studera om det finns signifikanta skillnader mellan proportionerna. 
*** p < .001.  
 
Av tabellen framgår att det finns tydliga och statistiskt säkerställda 
skillnader mellan de två alternativen i respektive faktorer. Inte mindre än 
drygt hälften av bank- och postrånen som utfördes utan skjutvapen 
stannade vid ett försök. Motsvarande andel vid rån där skjutvapen förekom 
är 18 procent. Bankrånen utförda av ensamma gärningsmän stannade 
oftare vid försök än vad fallet var när flera gärningsmän var inblandade. 
Mindre än en tiondel av rånen med flera synliga gärningsmän stannade vid 
försök, att jämföra med en femtedel när rånaren var ensam.  När det gäller 
frågan om maskering kan ses som en indikator på organiseringsgraden, 
tyder resultaten på att så är fallet. En femtedel av de maskerade rånen 
stannade vid försök, att jämföra med 45 procent av de omaskerade rånen. 
Tabellen visar även att det är förekomst av skjutvapen som är den 
viktigaste faktorn, vilket togs hänsyn till vid konstruktion av indexet.  
 
KATEGORISERING EFTER ORGANISERINGSGRAD 

De tre faktorerna ger upphov till åtta kombinationer som således kan antas 
spegla graden av organisering. Alltifrån rån som begås av flera skjutvapen-
försedda och maskerade rånare till sådan som begås av en ensam omaske-
rad rånare utan skjutvapen. I tabell 5 presenteras de åtta kombinationerna 
relaterade till andelen bank- och postrån som stannat vid försök. 
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Tabell 5. Organiseringsindex för bank- och postrån, andel av totala antal som stannar vid försök 
(procent). 

Kombinationer Andel som stannar  N 
  vid försök (%) 
 

Skjutvapen, flera rånare, maskering 13  375 
Skjutvapen, flera rånare, ej maskering 26  19 
Skjutvapen, en rånare, maskering 23  343 
Skjutvapen, en rånare, ej maskering 26  80 
Ej skjutvapen, flera rånare, maskering 53  15 
Ej skjutvapen, flera rånare, ej maskering 60  5 
Ej skjutvapen, en rånare, maskering 59  46 
Ej skjutvapen, en rånare, ej maskering 61  123 

 
Bortser man från udda resultat, sannolikt uppkomna beroende på små bas-
tal (ovanliga kombinationer), tyder uppgifterna om andelen som stannat vid 
försök på att denna kategorisering väl följer en rangordning efter graden av 
organisering6. De mest organiserade rånen – flera skjutvapenförsedda och 
maskerade rånare – stannade vid försök i endast 13 procent av fallen. Vil-
ket ska jämföras med den minst organiserade kategorin – en ensam omask-
erad rånare utan skjutvapen – där inte mindre än 61 procent stannade vid 
försök. Generellt är tendensen tydlig, ju högre grad av organisering enligt 
indexet, desto lägre andel stannade vid försök. 
 I de fortsatta analyserna används en aggregering av kategorierna baserad 
på resultaten i tabell 5. Följande kategorier, som innebär en rangordning 
efter sjunkande grad av organisering, kommer därvid att användas:  
 
A. Flera maskerade rånare med skjutvapen (13 procent stannar vid försök) 
B. En maskerad rånare med skjutvapen (23 procent stannar vid försök) 
C. En eller flera omaskerade rånare med skjutvapen (26 procent stannar vid 

försök) 
D. En eller flera maskerade rånare utan skjutvapen (57 procent stannar vid 

försök) 
E. En eller flera omaskerade rånare utan skjutvapen (61 procent stannar 

vid försök). 
 
Fördelningen på dessa kategorier är närmast identisk om man studerar 
bankrån och postrån separat. Det talar således för att dessa båda typer av 
rån är tämligen likartade när det gäller organiseringsgrad (tabell 6). 
 

                                                      
6
 Det föreligger ett visst internt bortfall i kategoriseringen efter grad av organisering. I de fortsatta 

analyserna antas att bortfallet inte är styrt – det finns inte något skäl att anta att så skulle vara 
fallet utan bortfallet fördelar sig på samma sätt som de observerade värdena. 
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Tabell 6. Organiseringsgrad vid bank- och postrån, procent.  

Kategorier Bankrån Postrån Total 
  % % % 
 

 A. Flera maskerade rånare med skjutvapen 38 36 37 
 B. En maskerad rånare med skjutvapen 35 33 34 
 C. En eller flera omaskerade rånare med skjutvapen 9 11 10 
 D. En eller flera maskerade rånare utan skjutvapen 6 7 6 
 C. En eller flera omaskerade rånare utan skjutvapen 12 13 13 
 

%  100 100 100 
N  533 473 1006  
 
ORGANISERINGSGRADEN VID BANK- OCH POSTRÅN HAR ÖKAT 

Det har skett en generell förändring av organiseringsgraden vid bank- och 
postrån i riktning mot en genomsnittlig ökning. Detta framgår av tabell 7 
över antalet fall av bank- och postrån under de två perioderna och den 
procentuella förändringen. Antalet rån inom samtliga kategorier har minsk-
at i antal, men det finns en tydlig tendens till att de mer oorganiserade 
rånen minskat i högre grad än de mer organiserade. Medan en dryg tredje-
del av de mest välorganiserade rånen (A) försvunnit har de mest oorganiser-
ade rånen (E) minskat i betydligt högre grad. Ungefär två tredjedelar av 
dessa rån med omaskerade rånare utan skjutvapen har försvunnit från den 
första till den andra delen av 1990-talet. Minskningen i övriga kategorier 
följer också förhållandevis väl graden av organisering.   
 
Tabell 7. Organiseringsindex för bank- och postrån, antal, procent och procentuell minskning. 

  1990–1994 1995–2000 Procentuell 
  N       (%) N       (%) minskning 
  
A. Flera maskerade rånare med skjutvapen 233 (35) 142 (43) 39 
B. En maskerad rånare med skjutvapen 232 (35) 110 (33) 53 
C. En eller flera omaskerade rånare med  
 skjutvapen 73 (11) 26 (8) 64 
D. En eller flera maskerade rånare utan  
 skjutvapen 37 (5) 24 (6) 35 
E. En eller flera omaskerade rånare utan  
 skjutvapen 95 (14) 33 (10) 65 
 
Totalt 670 (100) 335 (100) 50 

 
Trots det tydliga mönstret att de mindre organiserade rånen har minskat i 
betydligt högre grad än de mer organiserade har ändå inte den genomsnitt-
liga organiseringsgraden ökat så mycket mellan de två perioderna. Det som 
i princip skett är att de mest välorganiserade rånen (A) ökade sin andel från 
35 till 43 procent samtidigt som de minst organiserade (E) minskade från 
14 till 10 procent.  
 
GROVT VÅLD ÄR VANLIGAST VID VÄRDETRANSPORTRÅN 

Fysiskt våld är förhållandevis ovanligt vid såväl bank- som postrån. Det 
förekom i 13 respektive 20 procent av rånen under 1990-talet. Det fysiska 
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våldet förekom däremot något oftare vid värdetransportrån (32 procent av 
fallen). Att våld är ovanligt vid bankrån har även påvisats i studier från 
USA (Vardalis och Cox, 1998). När rånaren väl använder fysiskt våld är 
det oftast lindrigt i form av knuff, slag eller spark (bilaga, tabell 7). Grövre 
våld (våld som leder till blodvite) är mycket ovanligt vid bank- och postrån. 
Det förekom i 2−3 procent av rånen under 1990-talet. Däremot är grövre 
våld vanligare vid värdetransportrånen där det förekom i 10 procent av 
fallen.     
 När det gäller risken för fysiskt våld finns ett samband såtillvida att 
risken ökar med rånens organiseringsgrad. I samband med den mest välor-
ganiserade kategorin, flera skjutvapenförsedda rånare (A), innehöll 25 pro-
cent av bank- eller postrånen ett moment av fysiskt våld. Motsvarande 
andel när det gäller de minst organiserade rånen, en eller flera omaskerade 
rånare utan skjutvapen (E), är 6 procent. I övriga kategorier är andelen 
mellan 11 och 18 procent. Dessa resultat skiljer sig markant mot vad som 
gäller för butiksrån. Fysiskt våld är vid den typen av rån betydligt vanligare 
vid mer oorganiserade rån än vid mer organiserade (BRÅ, 2002).  
 Det finns en tendens till att förekomsten av fysiskt våld minskade under 
1990-talet. Något som således står i motsatsförhållande till den ökade 
organiseringsgraden vid bank- och postrån. Att en minskning av våldet 
ändå skett talar för att de personalutbildningsinsatser som genomförts har 
medfört att anställda fått större kunskap om hur de ska agera och därmed 
blivit bättre på att undvika olika former av våld. Eftersom rånarna ofta i så 
stor utsträckning som möjligt försöker undvika våldshandlingar förefaller 
det rimligt att en ökad kunskap bland personalen när det gäller att hantera 
situationen kan vara givande. Rånarna undviker våldshandlingar då de ger 
en ökad uppmärksanhet och kan förorsaka komplikationer såväl inne i 
banken som under flykten (Rörhus, 2000). 
 Det finns däremot en viss tendens till att det under senare delen av 1990-
talet blivit vanligare att rånaren slår sönder något i bank- eller postlokalen. 
Något som kan antas vara en naturlig följd av att rånen försvårats genom 
bankernas ökade tekniska skydd. 
 
SKOTTLOSSNING FÖREKOMMER SÄLLAN 

Skjutvapen förekommer ofta vid bank-, post- och värdetransportrån. Där-
emot är det förhållandevis sällan som de används i skottlossning (bilaga, 
tabell 6). I knappt 10 procent av fallen förekom skottlossning, vilket gäller 
samtliga tre råntyper. I de fall skottlossning förekom sköts vid bankrånen 
oftast mot en övervakningskamera. Detta var förhållandevis ovanligt vid 
postrån där det i stället var vanligare att man sköt mot ett fönster eller en 
kassalucka.  
 Det var endast i tio fall av samtliga värdetransportrån (7 procent) som 
rånaren sköt, men i sex av dessa var det mot människor: personal, polis och 
väktare. I fem fall (1 procent) av bankrånen och sju fall (2 procent) av 
postrånen har man skjutit mot människor. 
 Det finns ett tydligt samband mellan rånens organiseringsgrad och risk-
en för skottlossning. Ju högre organiseringsgrad, desto större risk. När 
bank- eller postrån begås av flera skjutvapenförsedda rånare kan risken för 
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skottlossning skattas till 11 procent. Den är däremot närmast obefintlig, en 
(1) procent när det handlar om en eller flera omaskerade skjutvapenför-
sedda rånare. Bland de något mer planerande maskerade skjutvapenför-
sedda ensamrånarna är risken 7 procent. Det finns en tendens till att risken 
för att en rånare ska skjuta mot människor skulle vara något större när 
rånaren är ensam.  
 Skottlossning har blivit mindre vanlig under senare delen av 1990-talet. 
Något som mot bakgrund av ovanstående kan tyckas motsäga den ovan-
stående tendensen, att risken för  skottlossning var större ju mer organi-
serade rånen var. Förklaringen till att skottlossning blivit mindre vanlig 
under senare delen av 1990-talet, trots att organiseringgraden generellt bli-
vit högre, kan i likhet med det fysiska våldet ligga i de utbildningsinsatser 
som genomförts. 
 
RÅNHOTET FRAMFÖRS OFTAST MUNTLIGT 

Hur hotet framförs i samband med rånen ger en viss bild av rånarna. En 
förhållandevis liten grupp av samtliga rånare hotar genom att överlämna en 
lapp till kassörskan där det står att det handlar om ett rån och ibland anges 
även vilket belopp som ska överlämnas (bilaga, tabell 5). I vissa av dessa så 
kallade lapprån förekommer vapen men i majoriteten av dem finns inget 
vapen. Den övervägande majoriteten av samtliga rån genomfördes genom 
att rånaren framförde ett muntligt hot och samtidigt uttalade hot som gav 
sken av att ett vapen fanns med.  
 Ju mer organiserade rånen är desto mer sällan använder sig rånarna av 
metoden att framföra rånhotet på en lapp. När det däremot gäller de minst 
organiserade rånarna är lapptekniken däremot den dominerande. Av resul-
taten framgår vidare att både andelen och antalet bankrån, där hot fram-
fördes via en lapp, minskat påtagligt mellan de två perioderna; en konse-
kvens av att de mindre organiserade rånen minskat så påtagligt. För 
postrånen har det däremot inte skett någon förändring i detta avseende.  
 
RÅNARE TILLGRIPER OFTAST PENGARNA ÖVER DISK 

En viktig fråga i samband med preventiva åtgärder är från vilken position i 
bank- eller postkontoret som rånaren kommer över pengarna. Den vanli-
gaste situationen vid fullbordade bank- och postrån är att rånarens position 
varit framför disken (kassan), det vill säga att rånaren fått personalen att 
lämna över pengarna eller att han lyckats plocka åt sig pengar ur kassa-
lådan (bilaga, tabell 8). När det gäller bankrån är det dock nästan lika 
vanligt att rånaren tar sig över disken och tar pengarna när han befinner sig 
bakom kassan inne i personalens utrymme. Vid postrånen är denna situati-
on något mindre vanlig. En så stor andel som omkring 20 procent av bank- 
och postrånen genomfördes genom att rånaren eller rånarna använde hot 
för att komma in i bankvalvet.  
 Att det är så förhållandevis vanligt att rånare tar sig över disken i 
samband med rån väcker naturligtvis frågan om man genom ombyggnader 
skulle kunna eliminera denna möjlighet. Effekten skulle emellertid kunna 
bli att rånen genomförs enbart genom hot, vanligtvis då vapenhot, riktat 
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mot kassören eller kassörskan. En situation som kan vara farligare för per-
sonalen. Personalens och kundernas säkerhet måste således vägas in vid 
resonemang om sådana åtgärder. 
 En liknande situation gäller vid värdetransportrån. Det är förhållandevis 
vanligt att dessa genomförs på så sätt att rånarna krossar rutan till värde-
transportbilen (ofta med en yxa) för att i ett första skede kunna iscensätta 
det direkta hotet mot väktarna. Rånarnas syfte är också att få bilen att stå 
still och med hjälp av väktarna få tillgång till värdeväskorna. Detta väcker 
naturligtvis frågan om en del värdetransportrån skulle kunna förhindras om 
transportbilen var utrustad med okrossbart och skottsäkert glas. En sådan 
åtgärd skulle sannolikt nedbringa antalet rån men den skulle samtidigt 
innebära ett risktagande när det gäller väktarnas säkerhet. Det är inte 
osannolikt att de gärningsmän som ändå skulle begå värdetransportrån 
skulle ta till grövre metoder, som att exempelvis använda sprängmedel.  
 Huruvida en rånare tar sig över disken i samband med bank- eller post-
rån sammanhänger i hög grad med rånens organiseringsgrad och särskilt 
med om rånaren är ensam eller ej. Från rånarens synpunkt ökar riskerna för 
att han ska förlora kontrollen över situationen om han ger sig in i något 
personalutrymme. Detta torde till stor del förklara varför rånarna vid mind-
re oorganiserade rån är mindre benägna att ta detta steg. När det handlar 
om den mest planerande kategorin (A. En eller flera skjutvapenförsedda 
rånare) är det nästan säkert att någon av rånarna tar sig över disken och in 
till personalen. Det händer i 80 procent av fallen. I nästan hälften av dessa 
tvingar de även till sig tillträde till valvet. Detta förfarande är således mer 
ovanligt när det gäller ensamrånaren. I den näst mest planerande kategorin 
(B. Maskerad skjutvapenförsedd ensamrånare) sker det ändå i drygt 40 
procent av fallen och i en fjärdedel av dessa skaffar rånaren sig tillträde till 
valvet. När det däremot gäller den minst planerande kategorin rån (E. En 
eller flera omaskerade rånare utan skjutvapen) är sannolikheten liten för att 
någon tar sig över disken. Detta sker endast i 12 procent av fallen. Det bör 
här noteras att dessa rånare, även om de inte har skjutvapen, ofta har 
någon annan typ av vapen.   
 Eftersom det finns ett samband mellan organiseringsgraden och hur 
vanligt det är att rånarna tar sig över disken, borde en konsekvens av den 
ökade organiseringsgraden vara att detta beteende blivit något vanligare 
under senare delen av 1990-talet. Så har också blivit fallet både vid bank- 
och postrån. Resultatet kan också sägas tala för att det med åren blivit 
svårare att komma åt pengarna framför disken. 
 
SKADEGÖRELSE FÖREKOMMER IBLAND 

Olika former av skadegörelse förekommer förhållandevis sällan (bilaga, 
tabell 9), men är något vanligare vid postrån än vid bankrån. Det har 
förekommit i 14 respektive 7 procent av dessa rån. I de fall rånarna slog 
sönder något var det oftast en ruta till lokalen. Även skadegörelse är 
betydligt vanligare vid värdetransportrån där det förekom i en tredjedel av 
fallen. 
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DET EKONOMISKA UTBYTET ÄR STÖRST VID VÄRDETRANSPORTRÅN 

Det ekonomiska utbytet ligger på en lägre nivå för postrånen (median = 36 
270 kr) än för bankrånen (median = 70 000 kr). Vid värdetransportrån 
(median = 500 000 kr) rör det sig om betydligt större belopp (tabell 8). 
Bortfallet, som är stort när det gäller denna uppgift, varierar mellan 50 och 
77 procent. Eftersom det finns risker för en viss selektion, exempelvis mot 
större belopp, när det gäller bortfallet bör dessa resultat tolkas med viss 
försiktighet. Mönstret att värdetransportrånen ger det genomsnittligt störs-
ta utbytet och att bankrånen i genomsnitt ger större utbyte än postrånen 
skulle dock säkerligen stå sig även om uppgifter fanns om samtliga fall.  
 
Tabell 8. Byte i pengar, fullbordat bank-, post- och värdetransportrån. 

Belopp  Bankrån Postrån           Värdetransportrån 
   N       (%) N         (%) N         (%) 
 
1–20 000 61  (21) 60  (32) 1 
21 000–50 000 55  (19) 54  (29) 2  (8) 
51 000–200 000 107  (37) 46 (25) 3  (12) 
201 000–500 000 38  (13) 20  (11) 8  (32) 
501 000–1 000 000 14  (5) 2  (1) 4  (16) 
1 001 000–5 000 000 15  (5) 3  (2) 5 (20) 
5 001 000–15 000 000 -  -  2  (8) 
Total N (%) 290  (100) 185  (100) 25  (100) 
Variation 200−4 460 787 207−1 937 723 20−12 867 000 
Median  70 000  36 270 500 000 
Framkommer ej 291  (50) 189  (51) 79  (77) 
 
Ser man till graden av organisering av bank- och postrån framkommer ett 
tydligt samband mellan organisering och ekonomiskt utbyte. Detta innebär 
att ju mer organiserade rånen är desto större är det ekonomiska utbytet. Ett 
resultat som säkerligen också skulle stå sig om uppgifter utifrån det stora 
bortfallet funnits tillgängliga (se ovan). På grund av det stora bortfallet i 
denna faktor har det inte varit möjligt att empiriskt studera förändringen 
över tid i detta avseende.  
 
RÅNARE FLYR OFTAST MED BIL 

I majoriteten av bank- och postrånen flyr gärningsmannen med bil (48 
respektive 38 procent) eller till fots (34 respektive 46 procent) (bilaga, tabell 
10). Vid värdetransportrån flyr majoriteten av gärningsmännen med bil.7 
Man kan dock inte med säkerhet säga om de som flydde till fots inte hade 
haft någon annan typ av färdmedel, till exempel en bil, placerad på någon 
annan plats. Resultaten tyder dock på att det är förhållandevis höga andelar 
av bank- och postrånarna som flyr till fots, vilket ger en antydan om vikten 
av att förkorta tiden från det att polisen larmas till det att polis är på plats. 
Möjligheterna att gripa denna typ av rånare torde i hög grad sammanhänga 
med dessa tidsrymder.  

                                                      
7 Det bör noteras att det i denna studie föreligger ett förhållandevis högt (cirka 30 procent) 
bortfall på denna variabel. Detta innebär att resultaten bör tolkas med viss försiktighet. 
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 Det är inte så vanligt att rånaren grips redan på platsen. Det går härvid 
av naturliga skäl en tydlig skiljelinje mellan rånare med respektive utan 
skjutvapen. Vid 3 procent av de rån där skjutvapen förekommer grips någ-
on rånare på platsen. Motsvarande andel när skjutvapen inte förekommer 
är 14 procent. 
 Flyktsättet varierar i hög grad efter graden av organisering. Vid de mest 
välorganiserade rånen (A. Flera maskerade rånare med skjutvapen) är det 
nästan säkert att rånarna tar sig från platsen med bil eller motorcykel; detta 
sker i närmare fyra femtedelar av fallen. När det gäller de minst organi-
serade rånen (E. Omaskerade rånare utan skjutvapen) är förhållandet det 
omvända; tre fjärdedelar lämnar platsen till fots. Även bland andra mindre 
organiserade rånare (D. En eller flera maskerade rånare utan skjutvapen) är 
det vanligt att man flyr till fots, 73 procent. Det kan således vara klokt att 
redan i ett initialt skede vidta åtgärder utifrån dessa förutsättningar. De tre 
faktorer som här använts som mått på organiseringsgraden är ju kända i ett 
tidigt skede vid rånsituationen. 
 Att flyktsättet på detta sätt sammanhänger med graden av organisering 
har även visats i andra studier (Maree, 1999). Enligt Rörhus (2000) ger 
flyktsättet även en viss indikation på hur väl rånarna känner till området 
omkring banken.  
 Den ökade organiseringsgraden vid rånen under senare delen av 1990-
talet har medfört att det blivit mindre vanligt att rånare flyr till fots eller per 
cykel och vanligare att man flyr med bil eller motorcykel.  
 

Var sker rånen? 
VÄRDETRANSPORTRÅNEN ÄR KONCENTRERADE TILL STOCKHOLMSOMRÅDET 

En stor del av rånen sker i Stockholmsområdet. Majoriteten  av värde-
transportrånen (68 procent) sker i Stockholms län (tabell 9). För bank- och 
postrånen däremot finns inte samma stora koncentration till Stockholms 
län; 38 respektive 45 procent skedde i huvudstadslänet. Det rör sig dock 
fortfarande om en relativt stor överrepresentation med hänsyn tagen till 
befolkningen. (Cirka 20 procent av landets invånare bor i Stockholms län.) 
Ser man till de två övriga storstadslänen, Skåne och Västra Götaland, ligger 
andelen bank- och postrån i nivå med deras befolkningsandel medan det 
finns en stor underrepresentation när det gäller värdetransportrån.  
 
Tabell 9. Geografisk fördelning för bank-, post- och värdetransportrån, i procent. 

Län   Bankrån Postrån           Värdetransportrån 
   N       (%) N         (%) N         (%) 
 
Stockholm 256  (38) 266 (45) 92 (68) 
Skåne 86  (13) 76  (13) 5  (4) 
Västra Götaland 71  (11) 76  (13) 6  (4) 
Länen utanför storstadslänen 260  (39) 175  (29) 32  (24) 
Total N (%) 673  (100) 593  (100) 135  (100) 
Framkommer ej 17  (2) 10  (2)  - 
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När det gäller postrånen finns inga större regionala skillnader i tillväga-
gångssätt och flyktsätt mellan storstad och landsbygd (Stockholm respek-
tive länen utanför storstadslänen). Däremot framkommer skillnader i dessa 
avseenden när det gäller bankrånen. Den regionala strukturen påverkar det 
sätt på vilket man flyr från banken. Ungefär hälften av rånarna i Stock-
holms län flydde till fots, vilket kan jämföras med knappt en femtedel i län-
en utanför storstadslänen. Det är naturligtvis utifrån gärningsmännens 
synpunkt mindre välbetänkt att försöka fly till fots i glesbygden än det är i 
exempelvis Stockholms innerstad. Därför är det betydligt vanligare att råna-
re flyr med bil i övriga landet jämfört med i Stockholm (66 respektive 27 
procent).  
 Under senare delen av 1990-talet minskade bankrånen i samtliga län. 
Minskningen var dock påtagligt större i Stockholms län än i länen utanför 
storstadslänen. Den procentuella minskningen av bankrånen i Stockholms 
län var så stor som 74 procent, vilket kan jämföras med 44 procent för 
länen utanför storstadslänen.  
 
MER VÄLORGANISERADE RÅN UTANFÖR STORSTADSLÄNEN 

Sett till hela 1990-talet är det skillnader i organiseringsgrad mellan de bank-
rån som begås i Stockholms län och de som sker utanför storstadsregi-
onerna. Rånen utanför storstadsregionerna var generellt sett mer välorgani-
serade. Detta framgår av tabell 10 där bankrånen i Stockholms län jämförs 
med bankrånen i länen utanför de tre storstadslänen  med avseende på 
organiseringsgradsindexet.  
 
Tabell 10. Organiseringsgradsindex för bankrån i Stockholms län respektive länen utanför de tre 
storstadslänen. Perioden 1990−2000. 

Kategorier Stockholms län Länen utanför 
  storstadslänen 
  N % N % 
 
A. Flera maskerade rånare med skjutvapen 63 29 100 49 
B. En maskerad rånare med skjutvapen 83 39 59 29 
C. En eller flera omaskerade rånare med skjutvapen 23 11 15 7 
D. En eller flera maskerade rånare utan skjutvapen 9 4 10 5 
E. En eller flera omaskerade rånare utan skjutvapen 36 17 19 9 
Totalt 214 100 203 100 

 
Bankrånen med den högsta graden av organisering (A) utgör hälften av 
bankrånen i länen utanför storstadslänen jämfört med en tredjedel i Stock-
holms län. I stället är bankrånen med den lägsta graden av organisering (E) 
vanligare i Stockholms län.  
 
REGIONAL UTJÄMNING AV ORGANISERINGSGRADEN 

Av tabell 11 framgår att det skett en relativt påtaglig regional förändring av 
organiseringsgraden. De mest organiserade rånen (A) har i stort sett för-
dubblat sin andel i Stockholms län samtidigt som de mindre organiserade 
rånen (C–E) minskat avsevärt. De har i princip nästan försvunnit i Stock-
holms län. Det har således skett en utjämning mot att organiseringsgraden 
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(den genomsnittliga) i Stockholms län närmat sig den i länen utanför 
storstadslänen. Fortfarande är rånen i länen utanför storstadslänen genom-
snittligt mer välorganiserade än rånen i Stockholms län. Skillnaderna har 
dock minskat ganska påtagligt.  
 
Tabell 11.Organiseringsgradsindex för bankrån, procent, antal och procentuell minskning. 

Kategorier 1990-1994 1995-2000 Procentuell 
  N % N % minskning 
  
Stockholm län: 
A, Flera maskerade rånare med skjutvapen 46 (26) 17 (43)  63 
B. En maskerad rånare med skjutvapen 66 (38) 17 (43) 74 
C. En eller flera omaskerade rånare med 
 skjutvapen 21 (12) 2  (5) 90 
D. En eller flera maskerade rånare utan  
 skjutvapen 9 (5) 0 (0) 100 
E. En eller flera omaskerade rånare utan  
 skjutvapen 32 (18) 4 (10) 88 
Totalt 174  40  77  
 
Länen utanför storstadslänen: 
A. Flera maskerade rånare med skjutvapen 64 (47) 36 (54) 44 
B. En maskerad rånare med skjutvapen 43  (32) 15 (23) 60 
C. En eller flera omaskerade rånare med  
 skjutvapen 9 (7) 6 (9) 58 
D. En eller flera maskerade rånare utan  
 skjutvapen 7 (5) 3 (4) 57 
E. En eller flera omaskerade rånare utan  
 skjutvapen 13 (10) 6 (9) 54 
Totalt 136  66  51 
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Orsaker till minskningen 
Hypoteser 
När det gäller förklaringar till den dramatiska minskningen av bank- och 
postrån under andra hälften av 1990-talet har främst tre möjliga förklaring-
ar diskuterats. Den första är att bankerna gjorts säkrare och därmed blivit 
svårare att råna. Den andra hypotesen är att minskningen är en konsekvens 
av att antalet bank- och postkontor i landet har minskat, det vill säga det 
har blivit färre objekt att råna. Den tredje hypotesen är att nedgången beror 
på att polisen under första delen av 1990-talet lyckades gripa ett antal 
högaktiva ligor som specialiserat sig på bank- och postrån. Det kan natur-
ligtvis vara så att samtliga dessa tre förändringar bidragit till nedgången i 
antalet bank- och postrån. Huvudfrågan är i så fall snarare vilken av för-
ändringarna som är den dominerande förklaringen. Nedan beskrivs bak-
grunden till dessa tre hypoteser. 
 
ÖKAT SKYDD SEDAN MITTEN AV 1990-TALET 

Som en konsekvens av den stora ökningen av rånen under början av 1990-
talet intensifierades det preventiva arbetet avseende bank- och postkontor 
under mitten av 1990-talet. Det var i början av 1990-talet som den så 
kallade Rånpreventionsgruppen bildades. I denna ingick representanter för 
banker, polisen och fackliga organisationer. År 1993 lämnade gruppen för-
slag och rekommendationer till förbättring av det fysiska skyddet och till 
hur arbetsrutinerna på bank- och postkontor kunde förändras för att 
minska risken för rån. Gruppen föreslog även personalutbildning för att de 
anställdas säkerhet. De säkerhetshöjande åtgärder som föreslogs var bland 
annat tidlås, daglås, uttagsbegränsningar, sedelutmatare och videoövervak-
ning. 
 
TIDLÅS 

Att använda tidlås innebär att kontoret har låsta värdeförvar, kassor, valv 
med mera och att man har en förinställd tidsrymd från det öppning begärts 
till dess att upplåsning sker. Den förinställda tidsperioden kan inte påverkas 
av den som begär öppning. 
 
DAGLÅS 

Daglås innebär att det finns en låst entrédörr, oftast kombinerad med ring-
klocka och dessutom en entrésluss. Entrédörren kan öppnas med fjärröpp-
ning. 
 
UTTAGSBEGRÄNSNINGAR 

Uttagsbegränsningar kan även ha rånförebyggande effekter. Åtgärden inne-
bär att uttag av större belopp ska förhandsaviseras till banken. Bankens 
uttagsberedskap kan därigenom minskas, vilket medför att även kassahåll-
ningen kan minskas. Det potentiella rånbytet nedbringas därmed.  
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SEDELUTMATARE 

När sedelutmatare används förvaras kontanterna i en låst behållare. Pengar 
kan då enbart fås ut i samband med en boföringstransaktion. 
 Även om Rånpreventionsgruppens förslag kom redan år 1993 dröjde det 
ett par år innan de fick ett ordentligt genomslag. Samtal med säkerhetsan-
svariga inom bank- och postväsendet visar att det var först under mitten av 
1990-talet som man mer aktivt kom att arbeta för att minska rånen och 
därmed i större omfattning började använda de olika skyddsåtgärderna. En 
central åtgärd, enligt uppgiftslämnarna, var införandet av tidlås. Även om 
tidlås förekom redan tidigare fanns inga rekommendationer om att införa 
det. En annan åtgärd, kameraövervakning fanns också tidigare, men det var 
först under mitten av 1990-talet som man började använda kameraövervak-
ning med video.  
 En annan central åtgärd i det förebyggande arbetet är utbildning och 
information till personal. Bankerna bestämmer centralt när och var man 
bör sätta in dessa åtgärder. Åtgärderna införs enligt säkerhetsansvariga 
utifrån en riskanalys som avgör vilka kontor som ligger i riskzonen för rån.  
 Posten hade under 1990-talet (nu är organisationen förändrad) en cen-
tral säkerhetsavdelning där man fastställde säkerhetspolicyn. Det operativa 
säkerhetsarbetet genomförs på regionnivå under regionchefens ansvar med-
an postmästaren ansvarar för säkerheten på enskilda postkontor. De direk-
tiv som tas på central nivå är rekommendationer. En viktig del i postens sä-
kerhetsarbete under 1990-talet är, liksom i bankernas, utbildning av perso-
nal. Tidlås och sedelutmatare är åtgärder som även posten infört successivt.  
 Det fysiska skyddet vid bank- och postkontor har således genomgått en 
generell förstärkning, vilket innebär att det blivit svårare att genomföra 
bank- och postrån. Den konsekvens detta kan antas få på potentiella gär-
ningsmän torde främst vara den upplevda ökningen av svårighetsgraden när 
det gäller att genomföra ett bank- eller postrån. Risken att misslyckas känns 
större samtidigt som det möjliga utbytet minskat. 
 
ANTALET BANK- OCH POSTKONTOR MINSKAR 

En annan faktor som kan ha påverkat bank- och postrånens utveckling är 
den så kallade ”exponeringsfaktorn”, det vill säga antalet bank- och post-
kontor. Både antalet bank- och postkontor (i egen regi) har minskat under 
1990-talet (tabell 12). År 1990 fanns 3 251 bankkontor, år 2000 fanns 
2 026 bankkontor kvar. Minskningen av postkontor har varit än mer på-
taglig. År 1990 fanns det 1 934 postkontor i egen regi, det vill säga exklu-
sive butiker som inrymmer postverksamhet på entrepenad. År 2000 hade 
antalet postkontor i egen regi reducerats till 851.  
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Tabell 12. Antal bank- och postkontor under 1990-talet. 

 

År  Bank   Postkontor i egen regi 
 

 

1990 3 251 1 934 
1991 3 061 1 882 
1992 2 910 1 773 
1993 2 835 1 473 
1994 2 690 1 341 
1995 2 601 1 289 
1996 2 527 1 177 
1997 2 522 1 075 
1998 2 195 1 019 
1999 2 140  922 
2000 2 026  851 
 

 

Källa: Svenska bankföreningen och Postens årsredovisning för respektive år.  
 
REDUCERANDET AV POTENTIELLA GÄRNINGSMÄN 

Hypotesen om att nedgången skulle bero på att polisen under den första 
delen av 1990-talet grep ett antal relativt professionella rånargäng har  
framförts i en tidigare diskussion om orsakerna till minskningen 
(Andersson, 2001). 
 

En teoretisk referensram 
De tre hypoteserna om orsakerna till  bank- och postrånens minskning kan 
ses utifrån det så kallade rutinaktivitetsperspektivet (Cohen och Felson, 
1979). Rutinaktivitetsperpektivet är en kriminologisk teori som ofta 
används för att förklara denna typ av frågor. Utgångspunkten för att ett 
brott ska begås är enligt teorin att det finns:  
• en motiverad gärningsman  
• ett lämpligt offer och  
• frånvaro av kapabla väktare. 
 
Det centrala för att ett brott ska komma till stånd är enligt teorin att dessa 
tre komponenter sammanförs i tid och rum.  Sker det någon förändring i 
frekvensen eller förekomsten av dessa faktorer förändras även sannolikhet-
erna för att ett brott ska äga rum. Motiverade gärningsmän kan i detta 
sammanhang sägas vara individer i samhället som är i stånd att begå dessa 
grova rån. Lämpliga offer är bank- och postkontor i landet och kapabla 
väktare kan sägas vara det skydd som finns inom kontoren. 
 Sett till de tre hypoteserna stämmer dessa väl in i detta teoretiska 
ramverk. Att bank- och postkontoren förstärkt sitt skydd mot rån kan 
sägas innebära en minskad frånvaro av ”kapabla väktare”. Minskningen av 
antalet bank- och postkontor innebär att antalet lämpliga offer har minskat 
och det faktum att polisen grep ett antal professionella rånargäng innebär 
en reducering av antalet motiverade gärningsmän. Samtliga tre förändringar 
går i en riktning som utifrån teorin ska medföra att det sker färre sam-
manföringar av de tre komponenterna, det vill säga sannolikheten för att ett 
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bank- eller postrån ska komma till stånd har minskat. I och med det ska 
således förändringarna ha medfört att antalet bank- och postrån minskar, 
vilket ju också skett. En följdfråga är dock vilken av faktorerna som mest 
bidragit till minskningen. 
 

Analys av orsaker 
För att inledningsvis analysera frågan om vilken av de tre faktorena som 
har störst del i den minskning som skett kan en återblick på utveck-
lingskurvan (fig. 1) ge viss vägledning. Nivån när det gäller antalet bank- 
och postrån var hög, men relativt konstant under den första delen av 1990-
talet. Först därefter kom den påtagliga minskningen. Detta utvecklings-
mönster skulle främst ge stöd åt hypoteserna om den ökade säkerheten som 
orsak och gripandet av högfrekventa rånargäng. I fallet med den ökade 
säkerheten genomfördes ju åtgärderna främst under åren 1993−1994, var-
efter den påtagliga minskningen kom. På samma sätt kan utvecklingskurvan 
ge stöd för gripandet av rånargäng i början av 1990-talet. Däremot får 
hypotesen om minskningen av antalet bank- och postkontor som orsak 
sämre stöd vid denna typ av analys. Minskningen av antalet objekt har ju 
skett successivt under hela 1990-talet, varför minskningen av bank- och 
postrånen i så fall borde varit mer kontinuerlig under hela decenniet. Man 
skulle möjligen kunna tänka sig att en effekt av ett minskat antal objekt 
tidsförskjuts, att det tar några år innan den påverkar. Det är dock svårt att 
hitta starka motiv för en sådan effekt.  
 Om man ser till de övriga nordiska länderna ges även visst stöd för det 
ökade säkerhetsarbetet som orsak till nedgången. Finland har haft i stort 
sett samma utveckling av antalet bank- och postrån som Sverige; en relativt 
kraftig uppgång från slutet av 1980-talet och fram till början av 1990-talet 
varefter rånen minskade påtagligt. Även i Finland fick den kraftiga upp-
gången till följd att säkerhetsarbetet intensifierades under första delen av 
1990-talet. Danmark har däremot haft en annan utveckling. Där har bank-
rånen fluktuerat kring en konstant nivå under 1990-talet. 
 
DEN ÖKADE ORGANISERINGSGRADEN 

En annan ingång i analyserna är att diskutera utifrån de förändringar som 
skett med hänsyn till bank- och postrånens grad av organisation. Det har 
alltså varit de minst organiserade rånen som minskat mest samtidigt som 
minskningen varit betydligt mindre för de mest organiserade rånen. En rim-
lig utgångspunkt är att om den ökade säkerheten hos bank- och postkon-
toren har varit orsak till minskningen så borde bankrånen minska överlag, 
vilket också skett (tabell 7). För denna hypotes talar också det faktum att 
minskningen i antalet rån varit som störst för de minst organiserade rånen. 
När genomförandet av rånen försvåras bör de minst organiserade rånen 
påverkas mest eftersom det då krävs mer för att kunna lyckas. Inom 
kriminologin är det också känt att situationella åtgärder tenderar att påver-
ka så kallade tillfällesbrottslingar i högre grad än exempelvis vanebrotts-
lingar (Wikström, 1994).  
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 Emellertid kan samma effekt uppstå om det minskade antalet kontor har 
förorsakat minskningen, men då av andra orsaker.  Det är inte rimligt att 
tro att ett minskat antal bank- eller postkontor kontor i någon högre grad 
påverkar rånfrekvensen hos mer professionella och bilburna rånare. Där-
emot borde frekvensen av mer oorganiserade rån minska eftersom dessa 
kan antas vara mer lokalt betingade och gärningsmannen ofta flyr till fots 
eller med cykel. 
 När det gäller den tredje hypotesen, det vill säga den polisiära reduk-
tionen av ett antal professionella gäng, torde denna mot bakgrund av resul-
taten i tabell 7 endast kunna förklara en mindre del av minskningen. Effekt-
en borde här främst bli synbar i den mest professionella gruppen (A) i tabell 
7. Om man gjorde det hypotetiska antagandet att hela minskningen i den 
kategorin skulle ha sin grund i den polisiära reduktionen skulle ändå bara 
cirka en fjärdedel av minskningen av antalet bank- och postrån mellan de 
två perioderna kunna tillskrivas denna hypotes. Nu är det ett orealistiskt 
antagande att samtliga brott som försvunnit i kategorin A skulle tillskrivas 
detta. Den ökade säkerheten torde ju påverka även denna grupp. Effekterna 
av den polisiära reduktionen kan alltså antas vara betydligt mindre än en 
fjärdedel av minskningen. 
 
REGIONAL ANALYS 

En viktig del i orsaksanalyserna är hur förändringsmönstret sett ut region-
alt. (I dessa analyser studeras enbart bankrånen eftersom nödvändiga upp-
gifter saknats för analys av postrånen.) Under senare delen av 1990-talet 
minskade bankrånen i samtliga län men minskningen var påtagligt större i 
Stockholms län än i länen utanför storstadslänen (bilaga, tabell 11). Den 
procentuella minskningen av bankrånen i Stockholms län var så stor som 
74 procent, vilket kan jämföras med 44 procent för länen utanför storstads-
länen (bilaga, tabell 11. Att det är säkerhetsåtgärderna och inte det minska-
de antalet bankkontor, som är den dominerande förklaringen till minsk-
ningen understryks av att det är i länen utanför storstadslänen som antalet 
bankkontor minskat som kraftigast. Reduktionen av bankkontor i Stock-
holms län, där alltså bankrånen minskat mest, har varit mindre. Hade fakt-
orn ”ett minskat antal kontor” dominerat borde detta alltså fått konse-
kvenser i en motsatt riktning, det vill säga en större minskning i länen 
utanför Stockholms län. Dessutom är det så att säkerhetsarbetet varit mest 
påtagligt i Stockholms län (se ovan). 
 Ett ytterligare belägg för att det är den ökade säkerheten som varit den 
dominerande orsaken till minskningen av bank- och postrån erhålls om 
regionala förändringar relateras till förändringar i organiseringsgraden. 
(Även här studeras enbart bankrånen).  
 Antalet bankrån per bankkontor låg under början av 1990-talet på en 
betydligt högre nivå i Stockholms län än i länen utanför storstadsregion-
erna. Rånrisken för bankkontoren i Stockholms län var därmed betydligt 
större än i exempelvis länen utanför storstadslänen. Eftersom riskanalyser 
låg till grund för var åtgärder sattes in ska detta ha inneburit att åtgärderna 
varit mer omfattande i Stockholms län. Den ökade säkerheten har således 
varit mer påtaglig i Stockholms län.  
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Resultaten i tabell 11 visar på att det finns stora regionala skillnader med 
avseende på hur antalet bankrån med olika grad av organisering förändrats. 
Det är mycket tydligt så att de mindre organiserade rånen minskat i 
betydligt högre grad i Stockholms län, där de nästan försvunnit, än vad 
fallet är i länen utanför storstadslänen. Eftersom en ökade säkerhet kan för-
väntas slå hårdast mot de mindre organiserade rånen och eftersom säker-
heten ökat mest i Stockholms län, talar det regionala förändringsmönstret 
ytterligare för att den ökade säkerheten är den främsta orsaken till minsk-
ningen.  
 Slutsatsen är således att den alltigenom dominerande orsaken till att 
bank- och postrånen minskat så kraftigt under 1990-talet är den ökade 
säkerheten vid bank- och postkontoren. 
 

Överflyttningseffekter 
BANKRÅNEN HAR INTE FLYTTAT TILL LANDSORTEN 

En överflyttningseffekt som diskuterats när det gäller bankrån, är om den 
mer påtagliga ökningen av säkerheten vid kontoren i Stockholms län skulle 
leda till att rånarna flyttade ut sin verksamhet utanför storstadsregionerna. 
Denna hypotes får inte något direkt stöd i data. Den kategori rånare som 
skulle kunna antas flytta ut sin verksamhet är de mer professionella, och 
därmed bilburna, rånarna. Ser man till antalssiffrorna i tabell 11 finns det 
dock inte något som direkt tyder på att det skulle ha skett en sådan utflytt-
ning. De mest organiserade rånen har minskat med 63 procent i Stockholms 
län, men samtidigt har det nästan skett en halvering av dessa rån även i 
länen utanför storstadslänen. Om det skett en viss utflyttning under 1990-
talet kan det således knappast handla om några större omfördelningar. 
Resultatet ger således inga direkta indikationer på att de mer planerande 
rånarna flytt storstadsregionen för att begå rån på landsbygden. 
 
ÖVERFLYTTNING TILL ANDRA TYPER AV RÅN 

Enligt Andersson (2001) skulle det kunna vara så att bankboxsprängningar 
och värdetransportrån i viss mån kommit att ersätta de minskande bank- 
och postrånen. Det har även diskuterats om det skulle kunna vara så att det 
finns en eventuell överflyttningseffekt från bankrån till butiksrån (Ahlberg, 
1998).  
 I en relativt ny studie om butiksrån går det att dra slutsatsen att det kan 
ha skett en viss överflyttning från bank- och postrån till rån av vissa speci-
ella butiker som hanterar stora värden, till exempel ur- och juvelerarbutiker 
(BRÅ, 2002). Även om dessa, relativt ovanliga former av butiksrån, ökat 
ganska kraftigt och det sannolikt därmed skett en viss överflyttning, så är 
uppgången antalsmässigt marginell i jämförelse med det stora antalet 
bankrån som ”försvunnit” under senare delen av 1990-talet. Den margi-
nella överflyttningen har dock inneburit kraftiga ökningar av antalet rån 
mot guldsmeder och urmakare.  
 En annan fråga i undersökningen var om det gick att finna tendenser till 
att det skett överflyttningar från bank- och postrån, som alltså minskat, till 
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de ökande värdetransportrånen. Analyser på individnivå tyder på att 
sådana överflyttningar sannolikt8 existerar, men att det i så fall inte rör sig 
om så stora överflyttningseffekter. Av dem som registrerats för värdetrans-
portrån har 12 personer (cirka 10 procent) tidigare registrerats för bank- 
eller postrån. Även om observationsperioden är begränsad och knappt 
hälften av bank- eller postrånen klaras upp ger ändå inte resultaten någon 
antydan om att överflyttning från de minskade bank- och postrånen skulle 
vara någon mer påtaglig orsak till att värdetransportrånen ökade i slutet av 
1990-talet. Till saken hör också att det i första hand är de mer oprofes-
sionella rånarna som försvunnit, det vill säga gärningsmän som troligen inte 
ger sig på de mer svårhanterliga värdetransportrånen.  
 Det är emellertid viktigt att påpeka att en överflyttningseffekt också kan 
ske genom att personer som för första gången beslutar sig för att begå dessa 
typer av rån, i högre grad än tidigare tenderar att välja värdetransportrån 
före bank- eller postrån. Det har dock inte funnits någon möjlighet att 
undersöka detta. 
 

                                                      
8 Att en person begår ett värdetransportrån efter att tidigare begått ett bank- eller postrån måste 
inte säkert innebära att det skett en överflyttning.  
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Avslutande diskussion 
Antalet bank- och postrån har minskat påtagligt under 1990-talet. Resultat-
en i denna undersökning visar att det i första hand är de åtgärder som 
vidtagits för att öka bankers och postkontors skydd mot rån som har givit 
effekter. Naturligtvis kan även minskningen av antalet tillgängliga objekt 
(bank- och postkontor) i någon mån ha bidragit, men i så fall i avsevärt 
mindre grad. Det faktum att polisen grep ett antal frekventa och pro-
fessionella rånargäng i början av 1990-talet, har naturligtvis påverkat bank- 
och postrånsfrekvensen, men det är ingen huvudsaklig förklaring till ned-
gången. 
 En konsekvens av minskningen i antalet rån har blivit att de kvarvaran-
de bank- och postrånen genomsnittligt sett är något mer välorganiserade än 
tidigare. En effekt man bör ha i åtanke när det gäller åtgärder för att öka 
personalens säkerhet. Samtidigt har förändringen fört med sig att våld i 
form av skottlossning eller fysiskt våld har använts mindre. En trolig förkla-
ring till detta är att utbildning av bank- och postpersonal givit effekter.  
 Det finns vissa belägg för att överflyttningseffekter har förekommit, men 
inte i någon större omfattning. Vissa av de kända (misstänkta) värdetran-
sportrånarna har tidigare begått bank- och postrån, men det gäller bara ett 
tiotal individer. En undersökning av butiksrån (BRÅ, 2000) visar på en 
kraftig ökning av rån mot butiker som hanterar stora värden (urmakare och 
guldssmeder), men även här är omfattningen antalsmässigt relativt liten. 
Däremot, sett utifrån rånen mot urmakare och guldsmeder, har i så fall 
överflyttningen medfört kraftiga ökningar. 
 Hypotesen att det skulle skett en utflyttning från bankkontor i Stock-
holms län, där säkerhetsarbetet varit mer omfattande, och till landsorten får 
inte något direkt stöd i undersökningen. Däremot kan en sådan utflyttning 
ha skett i ett tidigare skede, det vill säga före 1990-talet. Undersökningen 
visar även att de bankrån som begås på landsorten har en genomsnittligt 
högre grad av organisering än de som sker i exempelvis Stockholms län. I 
och med de åtgärder som vidtagits har utvecklingen dock gått mot en ut-
jämning i detta avseende. 
 Den framtida utvecklingen är sannolikt att bank- och postkontor görs 
allt säkrare. Hanteringen av pengar kan exempelvis förväntas minska än 
mer. Detta gör det sannolikt att bank- och postrånen successivt kommer att 
minska även i framtiden. Vissa bakslag i form av ökningar kommer att ske 
beroende på att brottslingar brukar finna metoder att övervinna nya hinder. 
Dessa ökningar kan sannolikt bli temporära eftersom de brister i säkerheten 
som då uppdagas kan antas bli åtgärdade.  
 Denna utveckling innebär att de rån som ändå sker kommer att vara 
mer och mer välorganiserade. De utförs av en grupp av gärningsmän som 
blir alltmer professionella, vilket är viktigt att ha i åtanke när det gäller 
utbyggnaden av skyddsåtgärder. Dessa måste ju hela tiden vägas mot per-
sonalens och kundernas säkerhet.  
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Bilaga. Tabeller 
 
Tabell 1.Typ av maskering (förekomst, bland dem som använt maskering) vid bank-, post- och 
värdetransportrån. 

Maskering  Bankrån Postrån           Värdetransportrån 
   N       (%) N         (%) N         (%) 
 
Hel ansiktsmask  338  (76) 282  (73) 68  (76) 
(strumpa, rånarluva och dyl.) 
 
Ögonmask  45  (10) 43  (10) 10  (11) 
(även skidglasögon) 
  
Del av ansikte  43  (10) 50  (13) 10  (11) 
(halsduk, kapuschong o dyl)  
 
Mc-hjälm 14  (3) 16  (4) 9  (14) 
 
Peruk/lösskägg 2  (0,4) 2  (0,5) 3  (8) 
 
Övrigt 19  (4) 19  (5) 7  (7) 
 
Total N 455  399   97 
 
 
 
Tabell 2. Bank-, post- och värdetransportrån fördelat på månad. 

Månad  Bankrån Postrån           Värdetransportrån 
   N       (%) N         (%) N         (%) 
 
Januari 54  (8) 57  (9) 5  (4) 
Februari 51  (7) 53  (9) 8  (6) 
Mars 46  (7) 52  (9) 8  (6) 
April 50  (7) 44  (7) 6  (4) 
Maj  59  (9) 36  (6) 11  (8) 
Juni  54  (8) 46  (8) 8  (6) 
Juli  79  (11) 57  (9) 11  (8) 
Augusti 62  (9) 31  (5) 12  (9) 
September 64  (9) 49  (8) 15  (11) 
Oktober 59  (9) 60  (10) 12  (9) 
November 55  (8) 55  (9) 16  (12) 
December 52  (7) 61  (10) 22  (16) 
 
Total N (%) 685  (100) 601  (100) 134  (100) 
 
Framkommer ej 5  (1) 2  (0,3) 1  (0,7) 
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Tabell 3. Bank-, post- och värdetransportrån fördelat på dag. 

Dag   Bankrån Postrån           Värdetransportrån 
   N       (%) N         (%) N         (%) 
 
Måndag 109  (16) 92  (16) 41  (31) 
Tisdag 135  (21) 115  (20) 17  (13) 
Onsdag 110  (17) 111  (19) 13  (10) 
Torsdag 161  (24) 98  (17) 25  (19) 
Fredag 141  (21) 134  (23) 29  (22) 
Lördag 4  (0,6) 36  (6) 3  (2) 
Söndag 1  (0,2) 0  3  (2) 
 
Total N (%) 661  (100) 586  (100) 131  (100) 
 
Framkommer ej 29  (4) 17  (3) 4  (3) 
 
 
 
Tabell 4. Bank-, post- och värdetransportrån fördelat på klockslag. 

Klockslag  Bankrån Postrån           Värdetransportrån 
   N       (%) N         (%) N         (%) 
 
00.00-08.59 37  (5) 39  (7) 24  (18) 
09.00-09.59 84  (13) 45  (8) 9  (7) 
10.00-10.59 119  (18) 63  (11) 11  (8) 
11.00-11.59 71  (11) 49  (8) 10  (8) 
12.00-12.59 65  (10) 32  (5) 7  (5) 
13.00-13.59 70  (10) 46  (8) 4  (3) 
14.00-14.59 129  (19) 35  (5) 15  (11) 
15.00-15.59 27  (4) 40  (7) 7  (5) 
16.00-16.59 19  (3) 66  (11) 4  (3) 
17.00-17.59 43  (6) 98  (16) 5  (4) 
18.00-18.59 2  (0,3) 74  (12) 16  (12) 
19.00-23.59 5  (1) 8  (1) 19  (14) 
 
Total N (%) 671  (100) 595  (100) 131  (100) 
 
Framkommer ej 19  (3) 8  (1) 4  (3) 
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Tabell 5. Hottyp vid bank-, post- och värdetransportrån. 

Hottyp  Bankrån Postrån           Värdetransportrån 
   N       (%) N         (%) N         (%) 
 
Hot via lapp 68  (12) 73  (14) 0 
Hot med vapen 22  (34) 16  (25) 
Hot utan vapen 42  (66) 49  (75) 
Muntligt hot och hot med vapen 406 (72) 357  (68) 93  (89) 
Hot via telefon 3  (0,5) 2  (0,4) 0 
Visande av vapen 14  (2) 18  (3) 3  (3) 
Muntligt hot utan vapen 48  (8) 44  (8) 2  (2) 
Övrigt 28  (5) 32  (6) 7  (9) 
 
Total N (%) 567  (100) 526  (100) 105  (100) 
 
Framkommer ej 123  (18) 77  (13) - 
 
 
 
Tabell 6. Skottlossning i de fall där skjutvapen förekommit, vid bank-, post- och 
värdetransportrån. 

Skottlossning  Bankrån Postrån           Värdetransportrån 
   N       (%) N         (%) N         (%) 
 
Skottlossning 
  Nej 442  (92) 373  (91) 95  (92) 
  Ja  39 (8)  37 (9)  8 (8) 
 
Total N (%) 481  (100) 410  (100) 103  (100) 
 
Framkommer ej 21  (4) 14  (3) 1  (0,9) 
 
Skottlossning mot vad?  
(förekomst, bland dem som skjutit) 
  Personal 2  (5) 3  (8) 2  (20) 
  Kunder 0  3  (8) 0 
  Kamera 13  (33) 2  (5) 0 
  Fönster/kassalucka 5  (13) 10  (26) 2  (20) 
  Polis 3  (8) 4  (10) 1  (10) 
  Väktare 0  0  3  (30) 
  Övrigt 22  (56) 24  (62) 6  (60) 
 
Total N 39  38   10 
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Tabell 7. Fysiskt våld vid bank-, post- och värdetransportrån. 

Fysiskt våld  Bankrån Postrån           Värdetransportrån 
   N       (%) N         (%) N         (%) 
 
Fysiskt våld 
  Nej 521  (87) 438  (80) 79  (68) 
  Ja  80  (13) 112  (20) 37  (32) 
 
Total N (%)  601  (100) 550  (100) 116  (100) 
 
Framkommer ej 89  (13) 53  (9) 19  (14) 
 
Typ av fysiskt våld  
(förekomst, bland dem som använt fysiskt våld) 
  Tagande av gisslan 4  (5) 3  (3) 1  (3) 
  Inlåsning 3  (4) 11  (10) 1  (3) 
  Fjättring 12  (15) 29  (26) 10  (27) 
  Knuff/slag/spark lindrigt 25  (31) 33  (29) 9  (24) 
  Knuff/slag/spark grovt (blodvite) 14  (17) 16  (14) 12  (32) 
  Hot 18  (22) 19  (17) 6  (16) 
  Övrigt 16  (20) 22  (20) 6  (16) 
 
Total N 80   112  37 
 
 
 
Tabell 8. Var stals pengarna, fullbordade bank- och postrån. 

Var stals pengarna  Bankrån Postrån            
   N       (%) N         (%) 
 
Valv  84  (18) 67  (23) 
Framför kassa 186  (40) 128  (42) 
Bakom kassa 175  (38) 80  (26) 
Övrigt (t.ex. kunder) 19  (4)  29  (10) 
 
Total N (%) 464  (100) 304  (100) 
 
Framkommer ej 117  (20) 70  (18) 
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Tabell 9. Skadegörelse (slagit sönder något) vid bank-, post- och värdetransportrån. 

Slagit sönder något Bankrån Postrån           Värdetransportrån 
   N       (%) N         (%) N         (%) 
 

Slagit sönder något 
  Nej 601  (93) 493  (86) 102  (76) 
  Ja  48  (7) 82  (14) 32  (32) 
 

Total N (%) 649  (100) 575  (100) 134  (100) 
 

Framkommer ej 41  (6) 28  (5) 1  (0,7) 
 

Slagit sönder vad?  
(förekomst, bland dem som slagit sönder något) 
  Kassalucka/ruta 5  (10) 31  (38) 0 
  Bakdörr 3  (6) 7  (8) 0 
  Bildörr/ruta 0  2  (2) 6  (19) 
  Ruta till lokalen 30  (62) 32  (39) 7  (23) 
  Värdeväska med yxa 0  0  16  (52) 
  Övrigt 10  (21) 10  (12) 2  (6) 
 

Total N (%) 48  (100) 82  (100) 32  (100) 
 
 
Tabell 10. Flyktsätt (förekomst) vid bank-, post- och värdetransportrån . 
Flyktsätt  Bankrån Postrån           Värdetransportrån 
   N       (%) N         (%) N         (%) 
 

Till fots 160  (34) 174  (46) 15  (14) 
Cykel 37  (8) 30  (8) 1  (1) 
Bil  225  (48) 144  (38) 69  (63) 
Med värdetransportfordon 1  (0,1) --  2  (2) 
Med mc 13  (3) 9  (2) 16  (15) 
Gripande på brottsplats 26  (6) 15  (4) 1  (1) 
Övrigt 8  (2) 6  (2) 5  (5) 
 

Total N 472  (100) 378  (100)  109  (100) 
 

Framkommer ej 218  (32) 225  (37) 26  (19) 
 
 
Tabell 11. Geografisk fördelning av bank-, post- och värdetransportrån över tid.  

Län       Bankrån      Postrån     Värdetransportrån 
  1990–1994 1995–2000 1990–1994 1995–2000 1994–1998 1999–2000 
                       N      (%)         N      (%)         N     (%)         N     (%)          N     (%)         N     (%) 
 

Stockholm  203  (43) 53  (27) 158 (45) 108 (44) 35 (59) 56 (74) 
 

Skåne 62  (13) 24  (12) 44 (13) 32 (13) 4 (7) 1 (3) 
 

Västra Götaland 43 (9) 27 (14) 49 (14) 27 (11) 3 (5) 3 (4) 
 

Länen utanför 
storstadslänen 166 (35) 93 (47) 99 (28) 76 (31) 17 (29) 15 (20) 
 

Total N (%) 474 (100) 197 (100) 350 (100) 243 (100) 59 (100) 75 (100) 
 

                       (Chi-två = 17,56, p = 0,000)            (Chi-två = ns)                         (Chi-två = ns) 
 
 


