
Tillfället gör tjuven
Kontantfritt Boden är ett samarbete mellan bland 
andra handeln, bankerna och polisen för att göra 
livet svårare för rånare och enklare för alla oss 
andra. Tillsammans med kunderna vill vi minska 
mängden kontanter i plånböcker och kassor. 

Det är säkrare att betala med kort, både för 
kunden och för personalen i butiken.

Antar du utmaningen att leva kontantfritt?
Utmaningen är att du som antar den, ska i bästa 
möjliga mån använda kort istället för kontanter. 
Du som antar utmaningen ska utmana dig själv 
och ditt användande av betalmedel och givetvis 

främja kortanvändandet framför kontantbetalning.
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Rånrisk
En rånare är oftast ute efter kontanter. Om vi kan minska 

mängden kontanter som är i omlopp så blir det allt 
mindre ”lönsamt” att vara rånare.

Personer: Cirka 9 000 personer rånas årligen i Sverige. 
Att bli rånad är alltid traumatiskt, även när man inte blir 

skadad så blir man chockad och kränkt. Man får sin 
grundtrygghet rubbad. Handla med kort. Det är tryggare. 

En stulen hundralapp ersätts inte av försäkring eller 
bank. Den är borta för alltid.

Butiker: Över 1000 butiker rånas årligen i Sverige. Det 
är psykiskt jobbigt för personalen och även kunder 

drabbas när de tvingas vara vittne till sådana händelser.



Kortavgifter
Nej det är inte dyrare för kunden att betala med kort. 
Det är numer förbjudet för handlare att ta ut avgift från 
den som betalar med kort. 
Det innebär en kostnad om kunden handlar för små
summor men den kostnaden tar butiken för att öka 
säkerheten. 

Kontanter är dyrt för samhället 
Ju fler rån desto högre kostnader för 
polisutryckningar, sjukskrivningar, vård osv. 

Kontanthantering ger extra kostnader för förvaring, 
distribution, övervakning mm.



Var finns riskerna vid Kontanthantering?

Vid Bankomaten

I butiken

Vid insättning servicebox

Vid tömning av servicebox

Vid penningtransporter



Rån och rånoffer

•Rån är ett arbetsmiljöproblem i samhället 

•Rån leder till sämre hälsa Rån kostar samhället stora        
kostnader

•En del personer kommer aldrig över händelsen 

•Skapar Posttraumatisk stress bland offren med långa 
sjukskrivningar

•Den som drabbas av ett rån kommer att påverkas i flera 
år med sjukskrivningar och sömnproblem !



Alla vinner på att minska andelen kontanter
Varje år i Sverige inträffar det:
9 000 personrån
1 000 butiksrån
110 bankrån
40-tal värdetransportrån
Det är alltid kontanter rånarna är ute efter!
Forskare: två av tre kontanta kronor finns i kriminella 

sektorn
Öka säkerheten för personal som hanterar kontanter i 
sitt arbete
11 miljarder kostar tillverkning och transport av 

kontanter per år
Logistiken kring kontanter ger negativ miljöpåverkan


