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Butiksrån första kvartalet 2013 
Svensk Handel publicerar årligen en rapport över butiksrån i Sverige. Varje kvartal 
kompletteras nämnda rapport med råndata för respektive kvartal i syfte att beskriva 
den senaste utvecklingen och aktuella trender. Samtliga rapporter kan laddas ner 
från www.svenskhandel.se.  
 

Statistik från BRÅ 
Under första kvartalet 2013 rapporterades 216 rån in till BRÅ. Detta innebär en 
uppgång med drygt 8% jämfört med samma period 2012. Både rån med och utan 
skjutvapen har ökat sedan 2012. Vad uppgången beror på är svårt att uttala sig om, 
men två råntyper har stuckit ut under perioden och kan förklara en del av uppgången. 
Apotek och elektronikbutiker har drabbats onormalt hårt av rån under första 
kvartalet 2013, vilket förmodligen kommer att jämna ut sig under året. Under en kort 
period, som ett kvartal, kan dock ett fåtal gärningsmän, inriktade på en viss bransch 
eller kedja, påverka statistiken påtagligt. 

Sedan 2011 har butiksrånen under första kvartalet ökat med 12,5% men sett till en 
tioårsperiod är fortfarande antalet rån under det första kvartalet relativt lågt.  
 

Bild 1. Butiksrån Q1 år 2004 – 2013 (BRÅ) 
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Statistik från Svensk Handel 
Råndata samlas in från Svensk Handels medlemmar, ur polisens öppna 
informationskanaler samt ur mediearkiv. Under perioden 2013-01-01 till 2013-03-31 
har Svensk Handel samlat in uppgifter från 129 rån, vilket är ca 60 % av det antal rån 
som rapporterats via BRÅ. 

Under en period så kort som ett kvartal registreras, ur ett statistiskt perspektiv, allt 
för få rån för att kunna dra några säkra slutsatser. För att få en aktuell bild över 
rånsituationen i Sverige hänvisas därför till Svensk Handels rapport ”Butiksrån 2012” 
som baseras på tolv månaders insamlad rånstatistik. 

Nedan följer ett antal reflektioner kring senaste kvartalet. 

Bild 2. Drabbade branscher Q1 2013 

 

 
Guldsmedsrån 
Guldsmedsrånen fortsätter att oroa. Under första kvartalet 2013 har något färre rån 
rapporterats mot samma period 2012, men skillnaden är mycket liten. Antalet rån 
har varit jämt fördelade över januari, februari och mars. En skillnad mot 2012 är att 
andelen guldsmedsrån i Malmö har ökat kraftigt, även andelen rån i Västra Götalands 
län har ökat. Andelen guldsmedsrån i Stockholm är oförändrat. Totalt står de tre 
storstadslänen för nära 80 % av guldsmedsrånen under perioden. För hela 2012 var 
samma siffra knappt 60 %. 
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Troliga orsaker till den stora mängden guldsmedsrån är framförallt det fortsatt höga 
guldpriset, bristen på alternativa rånobjekt, möjligheten att enkelt smälta ner och 
omsätta guldet till kontanter, samt synen på guldsmedsrån som ett accepterat brott i 
kriminella kretsar.  

Under första kvartalet 2012 var de större guldsmedskedjorna hårt ansatta av rån. 
Denna utsatthet har minskat för samma period 2013 och en större andel rån har 
drabbat mindre, fristående guldsmedsbutiker. 

Under inledningen av 2013 har guldsmedsrånen präglats av flera mycket 
spektakulära rån. Exempelvis när rånare använde en plogbil i Bredäng, Stockholm, 
och rånet i Södertälje där en gärningsman sköts till döds av polis. I mars inträffade 
också det tragiska rånmordet på en guldsmed i dennes hem i Stockholm.  

Rånet i Södertälje var kulmen på en utveckling med rån där risken för väpnad 
konfrontation med polis ökat allt mer. Den olyckliga skottlossningen 2012 där en 
polis avlossade ett stort antal skott in i en öppen styrketräningslokal höjde insatserna 
för alla inblandade och rånet i januari 2013 i Södertälje resulterade i att en 
gärningsman avled av de skottskador han fått vid konfrontation med polis. Utöver att 
en person fick sätta livet till visar händelsen att gärningspersonerna vid 
guldsmedsrån planerar väl och utrustar sig med såväl personella resurser som vapen 
och flyktbilar. Utöver detta planerar man för en möjlig konfrontation med beväpnad 
polis, vilket ökar risken för butikspersonalen och allmänhet.  

Rånmordet på en guldsmed i dennes hem på Reimersholme i Stockholm chockade en 
hel bransch. Mannen och hans hustru hölls som gisslan i sitt hem i flera timmar 
samtidigt som flera rånare åkte till butiken utrustade med nycklar och koder. 
Situationen i lägenheten urartade och det slutade med att mannen knivhöggs till 
döds. Gärningsmannen flydde men sökte självmant upp polis i ett senare skede och 
överlämnar sig själv. Rånet är skrämmande, men har få paralleller till guldsmedsrån i 
övrigt. Händelsen har fler likheter med gisslansituationer där syftet har varit att få 
offret att föra över stora summor från olika bolagskonton till gärningsmännens 
konton. För att undvika denna typ av rån gäller det att vidta åtgärder och bygga 
system som reagerar på ovanliga händelser. Exempelvis kan inbrottslarmet i butiken 
spärras så att det bli omöjligt  att slå av det under sena kvällar och nätter, på samma 
sätt som banköverföringar kan begränsas i värde och när på dygnet dessa kan göras.  

Apoteksrån 
Under första kvartalet 2013 har vi kunnat konstatera relativt många rån mot apotek i 
och runt Göteborg. Det finns mycket som tyder på att majoriteten av dessa rån utförts 
av en och samma gärningsman. I en bransch som är relativt förskonad från rån kan 
en ensam gärningsman få stor inverkan på statistiken. Det finns skäl att anta att 
risken för apoteksrån kommer att minska om gärningspersonen lagförs, men de 
drabbade bör ändå vidta åtgärder för att göra apoteken mindre attraktiva som 
rånobjekt. Polisen i Göteborg kritiserade bland annat de drabbade apoteken för att ha 
brister i kameraövervakningen. Kameror kan vara ett sätt för att minska rånrisken, 



men ensamt löser kameror inte rånproblemen. Än viktigare är att polisen rör sig väl 
synligt på gator och torg och förhindrar rånen genom sin närvaro. Självfallet ska 
butikerna göra det som står i deras makt för att minska riskerna, men rånare och 
andra livstilskriminella är i huvudsak ett samhällsproblem och måste hanteras som 
ett sådant. 

Elektronik 
Ett antal rån mot elektronikbutiker har utförts där rånbytet i huvudsak har varit 
mobiltelefoner, läsplattor och datorer. Det finns förmodligen kopplingar till de 
spektakulära inbrott med hjullastare som har drabbat några större elektronikbutiker 
under året. Att råna en butik på detta sätt innebär en relativt hög risk för identifiering 
samtidigt som rånbytet kräver att rånarna har upparbetade kanaler för att omsätta 
produkterna i kontanter. Det finns därför skäl att anta att de spektakulära rånen mot 
elektronikbutiker inte är en början på en trend utan mer handlar om ett fåtal 
gärningsmän som inriktat sig på en viss butikskedja. Precis som för apoteksrånen bör 
lagföring av en eller ett fåtal individer få stor effekt på rånutvecklingen.  
 

Slutsatser 
Ökningen av butiksrån under första kvartalet 2013 är oroväckande, men det är 
fortfarande för tidigt att dra några slutsatser av detta. Att rånen vänder uppåt efter ett 
antal års nedgång är inte konstigt, men mycket kan hända innan året är slut. För 
butikerna gäller att fortsätta skydda sig mot butiksrånen genom att hålla låga 
växelkassor och ha god kontroll på kontanthanteringen i butik. Vi vet att en butik 
som blir en gång har blivit rånad löper större riska att bli rånad igen. Butiker som 
drabbas av rån bör därför snarast vidta åtgärder för att rånet inte ska upprepas. 

Guldsmedsrånen ligger på en fortsatt hög nivå och även här bör åtgärder vidtagas för 
att minska risken för rån. Åtgärderna för ökad säkerhet måste vägas mot behovet av 
tillgänglighet för konsument, vilket gör guldsmedsrånen till en stor utmaning för 
2013 
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