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Sammanfattning 

 

Eftersom stölder är ett ständigt problem som hela tiden ökar är det viktigt att personalen är 

säkerhetsutbildad för att klara en stöld- eller hotsituation så bra som möjligt. Personalen kan 

komma att utsättas för situationer som de inte kan bemästra. Med denna insikt har författarna 

undersökt hur det står till med tryggheten hos personalen och vilka risker de utsätts för i sitt 

dagliga arbete ute i butikerna. Hur hänger trygghet och ångest hos butikspersonalen ihop med 

stöld- och rånförebyggande åtgärder? 

 

En undersökning gjordes i fem olika butiker i Varberg och genom ställda frågor till 

personalen har fakta samlats in om personalens trygghet och deras ångest i butikerna. Detta 

har jämförts med de stöld- och rånförebyggande åtgärder som finns i respektive butik och ett 

resultat har ställts samman av dessa svar.  

 

Motivation, säkerhetsutbildning, god kontanthantering och förebyggande åtgärder är några 

utav de faktorer som gör butikspersonalen trygg. Finns det grundtrygghet ökar 

självförtroendet och personalen vågar ta initiativ i svåra situationer. Motsatsen till trygghet är 

ångest och det som kan få personalen att känna ångest är stress, osäkerhet, otrygghet och 

ängslan med mera. 

 

Finns det säkerhetsutrustningar i butiken i form av överfallslarm, kameror, väktare med mera 

ökar detta personalens trygghet. 

 

Efter genomgången undersökning visade det sig att det inte spelar någon roll hur mycket 

förebyggande åtgärder det finns i butikerna, personalen känner sig ändå trygga – tills det 

händer någonting - då kommer otryggheten fram och i stället för att ha satsat på förebyggande 

åtgärder i butikerna får de satsa på efterbyggande åtgärder. 
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1. Inledning   

Personalen är en viktig faktor i butiken och i denna uppsats kommer vi att dela med oss av 

våra insamlade fakta om hur butikspersonalen känner trygghet eller ångest i förhållande till 

deras stöld- och rånförebyggande åtgärder i butik. 

1.1 Bakgrund och problemställning 

En förutsättning för att kunna hävda sin butik i konkurrensen med andra butiker är att 

tillfredsställa kundernas behov och önskemål. Det finns många konkurrensmedel butikerna 

kan använda sig av i sin kamp om kunden. Sexhörningen är butikens helhetserbjudanden dvs. 

summan av vad konsumenterna upplever där varje hörn är ett konkurrensmedel. (Albertsson, 

Lundqvist.1997) Vi har i denna uppsats valt att titta närmare på människorna, dvs. på 

personalen i butiken och på hur deras trygghet ser ut i butiksvardagen.  För att arbetstagaren 

ska känna arbetsglädje med att gå till arbetet krävs engagemang, motivation, gemenskap och 

trygghet.(Segerfeldt. 2006) 
       

                                            Människor                                           Plats 

 

                                             

                                             Produkt   K                 Kommunikation 

 

                                                           

                                                             Pris                                           Service 

 

Figur 1: Sexhörningen, butikernas konkurrensmedelsmix. 

 

För att som personal känna trygghet på sin arbetsplats är det viktigt att relationen mellan 

anställda eller mellan anställd och ledning fungerar bra.  (Zanderin, 2005) 

 

Arbetsmiljön handlar om hur personalen trivs på sin arbetsplats. Trivs personalen smittar detta 

av sig på kunderna som blir mer nöjda och som därmed stannar längre i butik med större 

lönsamhet till följd. Geijer (2007) menar att det finns faror för personalen inom detaljhandeln 

i form av stöldrisk som kan medföra att arbetstillfredsställelsen minskar. Trivs inte personalen 

på sin arbetsplats eller med sin chef påverkar detta hur de bemöter kunderna och ångest kan 

uppstå hos butikspersonalen.   
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En kund som blir sedd och tilltalad i en butik där det råder ordning och reda har svårare för att 

stjäla. Enligt Geijer (2007) finns det en koppling mellan service och säkerhet.  

 

Vi ska titta närmare på rutinerna runt stöld- och rånförebyggande åtgärder och om detta har ett 

samband med personalens trygghet i butiksarbetet eller inte. Känner butikspersonalen 

trygghet eller avsaknad av trygghet med de stöld- och rånförebyggande åtgärder som finns i 

butiken? 

 

För de av oss som handlar i butik är det förmodligen inte särskilt många som tänker på att 

personalen vi handlar av kanske har varit utsatt för eller kommer att bli utsatt för någon form 

av stölder eller rån. Stölder i butik är ett ständigt problem som ökar hela tiden. (Häggström, 

2005). År 2006 låg antalet anmälda stöld och snatteribrott i butik och varuhus i hela landet på 

56 181 och då är det långt ifrån alla brott som anmäls. Siffran för rån och grova rån uppgick 

samma år till 8 579. (www.scb.se, 2007).  

 

Vi förväntar oss att finna att personalen med stöld- och rånförebyggande åtgärder i butik 

känner större trygghet i samband med svåra situationer såsom rån och stöld. Vi anser att det är 

viktigt att all butikspersonal får ta del av säkerhetsutbildning och att det finns ordentligt med 

förebyggande åtgärder eftersom stölderna hela tiden ökar, vilket framkommer i media nästan 

dagligen. Det finns mängder av säkerhetsanordningar att tillgå för butiken i form av 

stöldbågar, övervakningskameror, säkerhetspersonal med mera, men använder butikerna sig 

av detta och hur mycket ska de använda sig av det? Även om personalen kan känna trygghet i 

att det finns olika former av säkerhetsanordningar i butiken, kan det skapa stress hos 

personalen.  I och med att de har kameror riktade mot kassan och runt om i butiken kan de 

känna sig övervakade och få en olustkänsla över att hela tiden ha någon som ser vad de gör. 

Det kan även bli en form av falsk säkerhet när man "vet" att kameran ser allt. När det finns 

säkerhetspersonal kopplad till butiken kanske personalen förlitar sig för mycket på dessa för 

att de vet att de finns i närheten och att det bara är att trycka på en knapp så kommer de. 

 

Vi vill med denna undersökning även ta reda på hur ensamarbete påverkar den anställdes 

trygghet. Många som arbetar i butik arbetar ensamma och det är ofta då som de blir utsatta för 

otrevliga situationer och då gäller det att vara så bra förberedd som möjligt. 
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Som en bas för vår problemformulering har vi utgått från Stafbom, Ehliassons modell nedan 

som sedan återkommer och byggs på i undersökningen.  

 

 

 

  Leder det till  

 

                  

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Stafbom, Ehliassons modell om de olika faktorerna som är viktiga för butikerna att lära sig 

om för att öka tryggheten och motverka ångesten hos personalen. 

 

1.2 Problemformulering 

Vår problemformulering lyder:  

Hur hänger trygghet och ångest hos butikspersonalen ihop med stöld- och rånförebyggande 

åtgärder? 

 

1.3 Uppsatsens syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva hur personalens trygghet och ångest hänger samman 

med stöld- och rånförebyggande åtgärder i butiksvardagen. Vi har valt att fokusera på 

personalens arbetsmiljö eftersom vi är intresserade av att komma fram till ett resultat där vi 

kan utläsa om personalen känner sig trygga eller känner  ångest i en riskfylld butiksmiljö. 

Stöld- och 

rånförebyggande 

åtgärder 

Stöld- och 

rånsituation 

Efterbyggande 

åtgärder 

Trygghet eller 

ångest hos 

butikspersonalen 
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1.4 Avgränsningar 

Vi väljer att inte hantera de ekonomiska konsekvenserna som stölder i butik får, i denna 

uppsats.  Vi har även valt att inte ta upp någonting om inkurans samt om det som också har 

spridit sig genom åren nämligen personalens stölder på den egna arbetsplatsen.  

 

1.5 Undersökningen 

Den empiriska undersökningen är utförd i fem olika butiker. I dessa butiker har 

säkerhetsåtgärder kartlagts och även butikspersonalens trygghet och ångest i butiksvardagen. 

Detta för att senare kunna jämföra hur tryggheten och ångesten hänger samman med stöld- 

och rånförebyggande åtgärder. Undersökningen har genomförts med hjälp av öppna 

individuella intervjuer.  

 

1.6 Uppsatsens disposition  

Första kapitlet inleds med en beskrivning av bakgrunden och problemformuleringen för 

denna uppsats, uppsatsens syfte samt avgränsningar och undersökning. 

 

I det andra kapitlet tas undersökningens utformning och praktiska tillvägagångssätt upp samt 

valet av butiker för den empiriska undersökningen. Detta kapitel avslutas med olika 

definitioner av begrepp vi använder oss av i uppsatsen. 

  

I kapitel tre kommer det att gå att utläsa den teoretiska referensramen indelat i olika teorier 

om arbetsmiljö i form trygghet samt oro och ångest. Här tas även upp om förebyggande 

åtgärder, stöldsituationen och efterbyggande åtgärder.  

 

I kapitel fyra kommer läsaren att kunna ta del av resultatet av undersökningen, närmare 

presentation av butikerna som deltar i undersökningen samt vilka stöld- och rånförebyggande 

åtgärder butikerna använder sig av. Tabeller med säkerhetsåtgärder samt ångest och 

trygghetsfaktorer finns också i detta kapitel. 

 

I det femte kapitlet presenterar vi vår analys med diagram till läsarens hjälp. 

 

Kapitel sex: Här kan läsaren ta del av våra slutsatser. 
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 I kapitel sju presenteras avslutande diskussioner och rekommendationer till butikscheferna 

och till personalen ute i butikerna. 

 

Kapitel åtta förmedlar hela referenslistan med de böcker, tidskrifter och Internetsidor vi 

använt oss av. 

 

Slutligen i kapitel nio har vi ställt samman frågorna till butikspersonalen som vi ställde för att 

få så utförliga svar som möjligt. Dessa frågor redovisas i ett appendix.  
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2. Metod 

I kapitlet beskrivs vilka metoder som har används för att kunna sammanställa uppsatsen och 

varför vi valt att använda oss av dessa metoder. Vi har valt att titta på hur butikspersonalens 

trygghet och ångest i butik hänger ihop med stöld- och rånförebyggande åtgärder.   

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Innan vi påbörjade vår empiriska undersökning hade vi en diskussion om vilka butiker som 

kunde vara lämpliga att ta med för en närmare granskning. Vi prioriterade här en butik där vi 

vet att både ensamarbete och nattarbete förekommer. Vi ville ha med en mindre 

livsmedelbutik där vi misstänker att det sker en hel del snatterier. Vidare valde vi butiker där 

vi vet att det har förekommit och förekommer stölder. Dessutom föll valet på en butik där det 

händer att förövaren är påverkad av både alkohol och droger.  

 

Vi tog första kontakten med de valda butikerna genom att göra ett besök och presentera oss 

och berätta om vår utbildning och om vårt examensarbete. Vi ville förhöra oss om de var 

intresserade av att ställa upp och vi tyckte att det var ett bra sätt att skapa en relation med 

butikerna. De var alla tillmötesgående och ville gärna ställa upp och svara på våra frågor.  

 

Efter det bokade vi tid för intervjuer med personalen. Utifrån vår problemformulering har vi 

sammanställt ett antal frågor som kändes relevanta för att få fram så mycket information som 

möjligt från de anställda gällande rutiner på arbetsplatsen. Det vi vill beskriva är vad det finns 

för stöld- och rånförebyggande åtgärder i de utvalda butikerna.  Vi vill även se om 

arbetsmiljön har något samband med hur personalen känner trygghet eller ångest i samband 

med stöld- och rånförebyggande åtgärder. Det insamlade materialet analyseras för att vi i 

slutsatsen skall komma fram till hur personalens trygghet och ångest hänger ihop i butik före 

och efter stöld- och rånförebyggande åtgärder.  Till att börja med gjordes en intervju i varje 

butik, med möjlighet att få återkomma för fler intervjuer vid behov för att få fram nya 

infallsvinklar.  
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2.2 Val av undersökningsmetod  

För att få svar på hur trygghet och ångest hänger ihop med stöld- och rånförebyggande 

åtgärder föll valet på att göra en intensiv undersökning. Detta görs för att få en större 

förståelse för hur det ser ut ute i butikerna, och genom väl utarbetade frågor få fram så många 

variabler som möjligt inom ämnet. Denna metod är även bra för att få en så stabil grund som 

möjligt och få en undersökning som går att lita på. För att få en så bra teoretisk bas som 

möjligt att stå på lästes litteratur, rapporter och tidningsartiklar inom ämnet redan innan 

intervjuer gjordes ute i butikerna.  

 

För att få en så nyanserad beskrivning som möjligt av situationen ute i butik valdes den 

kvalitativa metoden för undersökningen då det är ett bra sätt att samla in mycket information 

från ett mindre antal butiker.  Data samlades in med hjälp av öppna individuella intervjuer 

med butikspersonal i varje enskild butik där uppgiftslämnaren känner sig hemma och där 

svaren registrerades av författarna. För att få fram det som uppgiftslämnaren tyckte var 

viktigast användes öppna frågor. (Jacobsen, 2002) 

 

Det vi ska undersöka har vi mycket teorier runt, men vi behöver komma ut i butikerna för att 

samla in data om hur det förhåller sig i de olika butikerna vi har valt för vår undersökning. 

Vilka dessa butiker är kommer vi att redogöra för längre fram i uppsatsen. Vi vill se hur 

trygghet och ångest ser ut i de utvalda butikerna i nuläget för att kunna beskriva hur deras 

arbetsmiljö ser ut och om det känner sig säkra i butiksvardagen. 

 

2.3  Val av butiker 

Den empiriska studien är förlagd till fem olika butiker där det är vanligt förekommande med 

stölder. De butiker som är utvalda för undersökningen är alla är placerade i Varberg. I kapitel 

fyra kommer vi att gå närmare in på var och en av de olika butikerna. Vi har valt olika 

branscher för att få en djupare inblick i personalens trygghet på arbetsplatsen och deras 

kunskaper om hur de bör agera vid stöldsituationer. Butikerna är följande: 

 

• Statoil, Nord  Bensinstation 

o Mycket ensamarbete och nattöppet. 
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• Systembolaget  Vin och sprit 

o Det förekommer en del stölder här samt att en del 

kunder är otrevliga, hotfulla och påverkade. 

 

• Face   Klädbutik med exklusivare inriktning  

o Vi vet att de har haft mycket stölder i sin butik, ofta i 

form av beställningsarbete.  

 

• Festgarderoben  Butik med bröllops- och balkläder. 

o Efter att ha läst i dagspressen att butiken rånats på 

kläder för 150 000 – 200 000 kronor ville vi ta reda på 

hur personalen i butiken mår. 

 

• Tempo  Livsmedelsbutik  

o Vi ville ha med en livsmedelsbutik i undersökningen och 

valde då en mindre områdesbutik.  

 

2.4 Avgränsningar  

Valet av undersökningsmetod föll på kvalitativ metod eftersom kvantitativ metod inte får 

fram det djup vi ville nå med våra frågor. Vid en kvantitativ metod är det vanligt 

förekommande med enkäter i form av frågeformulär med i förväg givna svarsalternativ, vilket 

kräver en noggrann förberedelse. (Jacobsen, 2002) I vår undersökning ville vi komma åt den 

öppenhet i frågeställningen som en kvalitativ metod ger. 

 

2.5 Definition av begrepp  

Här följer en sammanställning av några ord som förekommer i uppsatsen. Flertalet av dessa 

ord har hämtats från www.wikipedia.se som är en fri encyklopedi på Internet.  
 

Arbetstillfredsställelse: Personalens upplevelse av arbetet, arbetsförhållandena samt att 

arbetsmiljön är tillgodosedd. Att relationen mellan anställda samt mellan anställda och 

ledning fungerar bra. (Zanderin. Sid 137. 2005) 
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Grundtrygghet: Enligt Perris (1996) är grundtrygghet de faktorer som utgör en trygg bas hos 

oss människor till exempel ekonomi, arbete, boende, hälsa och civilstånd. 

 

Risk: Är i dagligt tal sannolikheten för att något oönskat skall inträffa.  

 

Rån: Ett brott enligt svensk lag: Den som stjäl medelst våld å person eller medelst hot som 

innebär eller för den hotade framstår som trängande fara eller, sedan han begått stöld och 

anträffats på bar gärning, sätter sig med sådant våld eller hot till motvärn mot den som vill 

återtaga det tillgripna, dömes för rån till fängelse, lägst ett och högst sex år. Detsamma skall 

gälla om någon med sådant våld eller hot tvingar annan till handling eller underlåtenhet som 

innebär vinning för gärningsmannen och skada för den tvungne eller någon i vars ställe denne 

är. Lika med våld anses försätta någon i vanmakt, eller annat sådant tillstånd. För grovt rån 

döms till strängare fängelsestraff.  

 

Snatteri: Brott enligt svensk rätt (8 kap. 2 § brottsbalken) 

Snatteri är detsamma som stöld fast med skillnaden att det tillgripnas värde och övriga 

omständigheter vid brottet är att anse som ringa. Den som stjäl något som endast har ett 

mycket lågt värde, skall alltså dömas till snatteri. Nuvarande praxis är att stöld till ett belopp 

under 800 kronor skall anses som snatteri. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. 

Försök till snatteri är ej straffbart i Sverige. 

 

Stöld: brott enligt  8 kap. 1 § brottsbalken. 

Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, dömes, om 

tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. 

Om brottet är ringa, skall i stället dömas för snatteri.  Om det är grovt, döms för grov stöld.  

 

Trygghet: Ett tillstånd av skydd och säkerhet, en känsla av tillit som kommer sig av 

uppfattningen att det inte finns några hot. Trygghet och otrygghet i den dagliga tillvaron är 

grunden för den psykologiska hälsan. (Natur och kulturs psykologilexikon, Norge 2005) 

 

Ångest är ett sinnestillstånd som karaktäriseras av rädsla eller oro, som ger kroppsliga 

uttryck. Bland de yttre kroppsliga tecknen på ångest finns blekare hy, svettning, darrning och 

vidgning av pupillerna. Den känslomässiga komponenten består av rädsla eller panik, 

illamående och frusenhet.  
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En ytterligare definition av ångest är en känsla av ett starkt psykiskt obehag som varierar från 

individ till individ och som utlöses av upplevelsen av ett hot eller av inre olösta konflikter hos 

individen. (Curt Andersson, 2007)  

 

I kapitlet som följer kan du som läsare ta del av den teoretiska referensramen. 
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3. Teoretisk referensram   

I det här kapitlet beskrivs olika teorier och modeller som är relevanta för uppsatsen. Det 

handlar om att personalen måste ha en bra grundtrygghet för att få en trygg bas som gör att 

de vågar ta initiativ i besvärliga situationer.   

 

3.1 Arbetsmiljö 

Det handlar om personalens arbetsförhållanden och hur deras tillfredsställelse på arbetsplatsen 

ser ut. I arbetsmiljölagen står det att arbetsmiljön skall vara tillfredställande med hänsyn till 

arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.  

 

Vi tillbringar en stor del av vår tid på arbetsplatsen så därför är det uppenbart att arbetsmiljön 

spelar en stor roll för både hälsan och det psykiska välbefinnandet. Olika yrken utsätter 

personalen för olika risker, det kan handla om fysiskt riskabla yrken eller yrken där 

personalen är utsatta för mer stressrelaterade påfrestningar. (SCB, Sysselsättning, arbetstider 

och arbetsmiljö. 2002-2003) 

 

För att som personal känna arbetstillfredsställelse på sin arbetsplats är det viktigt att 

arbetsmiljön är tillgodosedd, dvs. personalens upplevelse av sitt arbete och sina 

arbetsförhållanden samt att relationen mellan anställda eller mellan anställda och ledning 

fungerar bra. Det kan även handla om lärande, utveckling, att få feedback på sina 

arbetsinsatser samt att vara delaktig i diskussioner som rör arbetet. (Andersson, 2007) Enligt 

Hertzberg är personalens tillfredsställelse i arbetet främst knutet till arbetsuppgifterna. Detta 

kallar han för ”motivationsfaktorer”, för att de anställda motiveras till bättre prestationer. 

Finns det motivationsfaktorer på arbetsplatsen skapar det trivsel. (1993, ref: Jacobsen, 

Thorsvik, 2002) 

 

 

 

 

Figur 3: Hertzbergs motivationsfaktorer. 

 

 

Tillfredställelse och höjd prestation Motivationsfaktorer 
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I en väl fungerande grupp finns det mycket positivt så som trygghet och gemenskap. Zanderin 

(2005) menar att sammansättningar av grupper påverkar förutsättningarna för att gruppen kan 

fungera bra. Mycket av hur en människa trivs och hur effektiv hon eller han är kopplas 

samman med hur denne fungerar i grupp. Det är därför väldigt viktigt hur grupperna ser ut. En 

grupp som fungerar bra är i regel inte så stor. Den optimala storleken på en grupp är ca: 5-6 

stycken, är den större kan det vara svårt att fungera som en grupp. I gruppen är det inte bara 

individen som utvecklas utan även hela gruppen. (Zanderin. Sid 137. 2005) I en större grupp 

kan den enskilde känna sig främmande och anonym, medan det i små grupper kan leda till 

irritation och konflikter. (Bramstång. 1983). Även i en grupp kan ångest bildas och detta kan 

yttra sig som ett slags spänningstillstånd vilket påverkar gruppmedlemmarnas beteende och 

det kan därmed påverka arbetsuppgifterna.(Andersson, 2007) 

 

Vantrivsel hänger samman med arbetsmiljön och hur de anställda behandlas. På en arbetsplats 

som är styrd och kontrollerad är det lätt att som personal vantrivas. Detta kallar Hertzberg för 

”hygienfaktorer”. Här handlar det om företaget som helhet exempelvis arbetsledningen samt 

relationerna i de olika organisationsleden. Det handlar även om personalens 

arbetsförhållanden, lön och anställningstrygghet. För att personalen ska känna tillfredsställelse 

med dessa är det enligt Maslow ett måste att det grundläggande behovet trygghet är 

tillgodosett. Finns det inga hygienfaktorer skapas vantrivsel och ångest kan uppstå. (1993, ref: 

Jacobsen, Thorsvik, 2002) Hygienfaktorerna gör att arbetet känns acceptabelt, det gör inte 

personalen entusiastisk, men det får dem heller inte att klaga. Det kan handla om acceptabel 

lön, rimliga arbetstider och den fysiska miljön som inte utsätter personalen för t ex faror. 

(Dahlgren & Dahlgren, 1990; Lundgren, Luthman & Elgstrand, 1987. ref: Zanderin,2005,sid 

170-171). 

 

 

 
 
Figur 4: Hertzbergs hygienfaktorer. 

 

3.1.1  Trygghet 

Med trygghet menas det tillstånd av skydd och säkerhet som kommer av en känsla av en 

Hygienfaktorer Tillfredställelse eller missnöje 
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uppfattning att det inte finns något hot. Vågar man inte se de hot som faktiskt finns kan man 

uppleva en ”falsk trygghet”. Begreppet trygghet spelar en stor roll i utvecklingspsykologin där 

man betonar hur upplevelser av trygghet och otrygghet i den dagliga tillvaron är den 

avgörande grunden för den psykiska hälsan. (Psykologilexikon, 2005) 

 

Bosse Angelöw (2006) säger i sin bok ”Arbetsglädje” att trygghet är något som förknippas 

med självförtroende, finns grundtryggheten så handlar det om att ha tillit till sig själv och till 

sin omvärld. Grundtrygghet är enligt Perris (1996) de faktorer som utgör en trygg bas hos oss 

människor till exempel ekonomi, arbete, boende, hälsa och civilstånd. Tryggheten är den bas 

vi agerar utifrån, som gör att vi vågar ta initiativ medan tvärtom ångest kan få oss att handla 

dvs. det som gör det nödvändigt för oss att ta initiativ. Som en motpol till trygghet kan man se 

ångest. Vid någon form av förändring innebär det ofta en känsla av otrygghet. För att kunna 

omvandla denna otrygghet till en trygghet förutsätts att det finns en känsla av grundtrygghet 

och tillit. (Angelöw, sid.54, 2006) 

 

Maslows motivationsteori tillhör de mest inflytelserika teorierna och han hävdar att alla 

människor har fem grundläggande behov. Dessa behov motiverar människor till handling och 

enligt Maslow måste behoven tillfredsställas i nämnda ordning:  

 

1. Kroppsliga och funktionella basbehov, det kan handla om hunger, törst och sömn.  

2. Trygghet, handlar om säkerhet och ekonomi. 

3. Sociala behov så som vänskap, grupptillhörighet och gemenskap. 

4. Status och prestige, uppskattning och självförtroende. 

5. Självförverkligande. Att förverkliga sig själv. 

 

Om dessa behov inte blir tillfredsställda: 

1. Kroppsliga och funktionella basbehov: När dessa behov är tillfredsställda går all 

uppmärksamhet till nästa nivå i behovsteorin. 

2. Trygghet: Normala vuxna har i ett ordnat samhälle i stort sett tillfredsställt behovet av 

trygghet och känner ingen fruktan. 

3. Sociala behov: Bristande tillfredställelse av dessa kan leda till anpassningssvårigheter. 

4. Status och prestige: En känsla av underlägsenhet och hjälplöshet kan uppstå. 

5. Självförverkligande: Man lyckas inte förverkliga sig själv förrän samtliga steg i 

behovsteorin är tillfredsställda. (Jacobsen, Thorsvik. 2002) 
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3.1.2 Oro och ångest 

Vi bär med oss vår livshistoria och våra föreställningar till vår arbetsplats och där sker möten 

med andra människor som kan ha olika bakgrund och en annan syn på livet. Dessa möten kan 

vara spännande och lustfyllda men det är inte alla som uppfattar det så. I vissa fall kan de 

upplevas som både pressande och ångestfyllda. Några premisser för arbete och utveckling är 

utmaning, spänning och ångest. Olika typer av problem och ångest finns mer eller mindre 

inbyggda i organisationen. Ångesten kan hållas i schack genom strukturering och 

organisering. Tekniken har på senare tid blivit allt mer påtaglig i vardagens arbete, men detta 

har en baksida. Även om det underlättar mycket av vårt vardagliga arbete innebär det faror, 

det kan inte lösa alla våra behov. Vi mår inte nödvändigtvis bättre bara för att vi har mycket 

teknisk utrustning runt omkring oss, utan snarare blir vi stressade av det snabba tempo som 

detta medför. (Curt Andersson, 2007) 

 

Nedan följer några ord som kan jämföras med ångest som är hämtade ur Natur och kulturs 

psykologilexikon. (2005). 

 

• Stress: Kan vara en reaktion som uppkommer vid en hotfull situation och som ger oss 

extra kraft, men kan också innebära påfrestningar av olika slag som kan vara 

problematiska att hantera.   

• Osäkerhet/otrygghet: Ligger nära varandra kan hos personer som känner av detta 

leda till att ångesten växer fram. 

• Oro: En känsla av obehag och ängslan. 

• Ensamhet: Är att vara utan mänskligt sällskap, eller att känna sig utan stöd. Det kan 

vara ett tillstånd där ens sociala nätverk fungerar men vederbörande varken kan eller 

vill dela svåra känslor med någon. 

• Rädsla: Är en känsla av att inte längre ha kontroll, och det kan handla om allt från lite 

pirrande nervositet till ren panik. Hur stark rädslan blir beror på vad man tror att 

följderna av ett misslyckande blir.  

• Frustration: Ett yttre eller inre hinder för behovstillfredsställelse eller hinder att 

förverkliga ett mål.  

• Hot: Ångest är en konsekvens av en individs upplevelse av ett hot och den är 

individuell och beroende av hur individen tolkar hotet. Det är vår trygghet vi vill 
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försvara och som inte får utsättas för hot. 

• Känsloreaktioner: Ångest som är en känsloreaktion kan upplevas biologiskt genom 

att individen får muskelspänningar, svettningar, hjärtklappning eller yrsel men den kan 

också bestå av tankar av att något otrevlig eller hemskt skall hända. Det är oftast dessa 

negativa tankar som skapar ångesten. Att känna ångest är normalt och fungerar som en 

alarmklocka som varnar oss för att något i vår livssituation inte är tillfredställande. 

 

Man kan skilja mellan låga och höga ångestnivåer. De låga kännetecknas som oro och 

ängslan, medan de höga kännetecknas av panik och skräck. Det är inte enbart obehagligt med 

ångest utan det har flera positiva effekter som t ex att hjälpa människor att prestera bättre, och 

kan göra att om en person hamnar i ett beredskapsläge är denne redo att hantera olika hot. 

Befinner sig ångesten på en normal nivå bör den ses som en positiv drivkraft för arbete och 

utveckling, medan en allt för hög ångestnivå kan hämma individens förmåga och initiativkraft 

och kan då försämra våra prestationer. (Curt Andersson, 2007) 

  

3.2 Förebyggande stöldåtgärder 

Butikernas problem och behov ser olika ut och helhetslösningar för att täcka stölder i butik 

finns inte. Därför får butiken utforma brottsskydd utifrån deras problembild. Det kan handla 

om att försvåra för dem som stjäl och minska brottstillfällena. För att öka vinsten i butik 

exponeras varor lättåtkomligt för kunden, butikerna bygger höga hyllor för att få bort lager 

samt minska personaltätheten. När varorna exponeras lättåtkomligt för kunden medför detta 

även att stölderna ökar. Varor som är mer stöldbegärliga bör man placera på platser i butiken 

där personalen ofta uppehåller sig och där de har god uppsikt. På detta sätt kan en del stölder 

förebyggas. Om butikerna samverkar med varandra på lokal nivå kan butiksstölderna minska. 

Stora kedjebutiker har ofta utbildning och information till sin personal i de olika butikerna om 

säkerhet. Men det kan vara problem i små och medelstora butiker som inte ingår i någon 

kedja, hur de får del av informationen. Finns det då ett samarbete på lokal nivå så kan det öka 

möjligheten att olika butiker kan byta kunskaper med varandra och även minska problem som 

kan finnas runt omkring. Butiker i ett område kan bilda en samverkansgrupp och där ta med 

polisen och bevakningsföretag. Detta kan vara ett utmärkt sätt för alla berörda att träffas och 

analysera vad som händer och vad som kan göras för att åtgärda problemen. Hur stölderna 

upptäcks i butiker beror på vilka kontrollinsatser som finns. Det kan handla om hur effektivt 

övervakningssystemet är, butikspersonalens insatser eller om det finns andra 
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bevakningsåtgärder. Butiker drabbas av stölder i olika utsträckning, beroende på vad det finns 

för varusortiment, hur personalen är, vilka skyddsåtgärder som finns och var butiken ligger 

någonstans. Det kan vara bra att se över placeringen av kassalinjen, provrummen, hur varorna 

exponeras samt hyllhöjder för att på så sätt kunna minimera och också kunna öka upptäckter 

av stölder. Något som kan fungera avskräckande och öka upptäckter av stölder är väl synliga 

kameror och speglar i butiken och larm på varorna. Butiker som aktivt jobbar med att ha goda 

rutiner och att hålla ordning och reda minskar också sitt svinn både internt och externt. 

(Edlund, Westfeldt, 2002). 

Svinn brukar delas upp i:  

• Externt svinn. Det handlar om personer som inte är anställda i butiken men som av 

olika anledningar vistas i där och har oärliga avsikter. 

• Internt svinn. Det handlar om att ägare eller anställda har oärliga avsikter gentemot sitt 

företag. 

• Administrativt svinn. Här kan det handla om felaktigheter vid leveranser av varor, 

prismärkning och felhantering i kassan. 

• Inkurans. Detta är när varor blir förstörda eller skadade. 
      (Pihlsgård, Feldt och Andersson, 2002) 

 

Enligt Carter (1996, ref: Edlund, Westfeltd, 2002 sid. 25) kan butiken genom att inventera 

regelbundet kontrollera svinnet och på detta sätt minska stölderna och öka personalens 

medvetenhet. Detta är även ett bra sätt att öka personalens förståelse och säkerhetstänkande 

när det gäller brottsförebyggande åtgärder. 

I ”Lilla boken om säkerhet” tas det upp fyra punkter som är viktiga för butiken att tänka på i 

sitt arbete med att minska antalet butiksstölder: 

1. Obligatorisk säkerhetsutbildning för alla anställda. 

2. Öppettider 

3. Ensamarbete 

4. Kontanthantering 

 

1. Obligatorisk säkerhetsutbildning för alla anställda. 

Förebyggande arbete när det gäller säkerhet i butik är att personalen blir utbildad i hur man 

reagerar vid stöld för att på så sätt vara så förberedd som möjligt och för att kunna hantera 

situationen på bästa sätt. Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att se till att 
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personalen har en utbildning som ger säkerhet och kan undvika risker i arbetet  

(Arbetarskyddsstyrelsen, 1999)  

 

Det är viktigt med kontinuerlig säkerhetsutbildning och övning av säkerhetsrutiner samt att 

personalen får information om hur säkerhetsutrustningen i butiken fungerar. (Stafbom, 

Ehliasson, 2004) Som butiksägare är det viktigt att se till att personalen får den utbildning i 

säkerhetsfrågor som behövs för att kunna förebygga stölder. Många anställda har idag ingen 

säkerhetsutbildning, vilket kan ha flera orsaker. En kan vara att man tror och litar för mycket 

till tekniken. Om personalen inte vet hur lås, larm och kameror fungerar försvinner en stor del 

av dess effektivitet. (Edlund, Westfelt. 2002). Utbildningen förstärker butikspersonalens 

självförtroende och detta gör att de beter sig lugnare och tryggare i en svår situation. Oavsett 

hur mycket teknisk utrusning som finns i butiken till personalens hjälp räcker inte det om de 

inte fått rätt information och utbildning. (sid. 5. Lilla boken om säkerhet). Det är viktigt ur 

arbetsmiljösynpunkt att personalen vet hur de ska agera vid stöld eftersom det kan uppstå 

svårhanterliga situationer. (Edlund, Westfelt. 2002) Man måste komma ihåg att ”person alltid 

går före sak” vilket betyder att pengar och saker alltid går att ersätta men aldrig människor. 

(sid. 5. lilla boken om säkerhet)  

 

2. Öppettiderna 

Det medför större risker att ha öppet på natten. De flesta stölder sker mellan klockan 17.00-

23.00. (Häggström, 2005) 

 

3. Ensamarbete 

Att arbeta ensam medför större fara, framförallt under sena timmar på dygnet. Det kan 

innebära att butiker där personal arbetar ensam och där det är lite kunder i eller utanför 

butiken är ett lätt byte för någon med oärliga avsikter. (Häggström, 2005)  

 

 

 

 

4. Kontanthantering 

Det är av största vikt att ha en god kontanthantering i butiken. Mycket kontanter i butik gör att 

det lockar till brott. Det skulle medföra en säkrare arbetsplats om man bara accepterar 

kortbetalning under vissa tider på dygnet. (Häggström, 2005). Fasta rutiner i butiken är bra för 
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då blir risken för hot och våld mindre. Fasta rutiner kan vara kassarutiner, förvaring av 

nycklar, säkerhetsrutiner, personalen ska ha tystnadsplikt om butikens värderutiner. Butikens 

säkerhet går alltid att göra bättre. (Sid. 6. Lilla boken om säkerhet).  I vissa fall kan butiken 

använda sig av rörpost som medför att pengarna försvinner ur kassan och gör hanteringen 

säkrare för den anställde och försvårar avsevärt för rånaren. Viktigt med god kontanthantering 

är hur man transporterar pengarna till banken. Detta bör ske så ofta som möjligt och på 

oregelbundna tider och man måste hela tiden vara medveten om riskerna. Har man mycket 

pengar är det en god investering att anlita väktare för denna uppgift. I väntan på väktare ska 

pengarna vara placerade i värdeskåp. Det attraktivaste för en rånare att stjäla är kontanter, 

därför är det viktigt att butiken har en god hantering av pengar. (Stafbom, Ehliasson, 2004) 

 

3.2.1 Säkerhetsutrustning och tjänst 

Nedan följer några punkter på säkerhetsutrustning som är lämplig för en butik att använda sig 

av, men det är viktigt att utrustningen används på ett riktigt sätt och att personalen får den 

utbildning som krävs och att de vet hur den fungerar. Nedanstående punkter är hämtade ut 

Stafbom, Ehliassons bok ”Rånsäkerhet” 

 

• Överfallslarm: Överfallslarm är inte ett automatiskt skydd för den anställde, det kan 

medföra en falsk trygghet eftersom brottet inte avbryts och det tar en stund för väktare 

och polis att komma till platsen. Ändå är detta en av den mest nödvändiga av 

säkerhetsutrustningar som bör finnas i en butik. Larmet är till för att den anställde ska 

kunna kalla på hjälp och det kan avskräcka rånaren. Det finns både fasta överfallslarm, 

oftast placerade vid kassan och rörliga larm som personalen kan bära med sig.  

 

•  Kodlås: Till de dörrar som används mycket kan det vara fördel att använda sig av 

kodlås. Att ha kodlås till ytterdörrar och lagerdörrar är en bra start på 

säkerhetstänkandet som försvårar för inbrottstjuven.  

 

 

 

• Kameraövervakning: Övervakning med hjälp av kamera medför att polisen i 

efterhand kan ha möjlighet till att identifiera rånare och det har visat sig vara en 

avskräckande investering.  
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• Första hjälpen: Ett set med Första hjälpen ska finnas på varje arbetsplats och 

personalen måste veta var det finns och hur det fungerar. Detta för att finnas 

tillgängligt för att kunna användas för omplåstring vid behov osv. 

 

• Larmlista: Det är viktigt att ha en larmlista tillhands eftersom man i en stressad 

situation till och med kan glömma de lättaste telefonnummer. 

 

• Lathund: Ett gott stöd som förenklar under och efter en stöld är att ha en lathund att 

gå efter. Den bör vara placerad så att man lätt hittar den. Ett exempel på lathund finns 

att tillgå under rubriken ”Lämpligt beteende i krissituationer”. 

 

• Bevakningsföretag: Dessa arbetar i nära kontakt med polisen. Deras uppgift är att 

skydda sina kunder mot brott. De bevakningsföretag som transporterar pengar är de 

som riskerar att bli rånade, istället för att butikens personal ska utsättas för detta.  

 

• Säkerhetsdekaler: Ett bra sätt att tala om vilken säkerhet man använder sig av i 

butiken är att placera ut säkerhetsdekaler vid kassan samt vid ingången till butiken. Ett 

exempel kan vara: ”kassaskåpsnyckeln förvaras ej i butiken, personalen kan ej öppna 

kassaskåpet, växling av större belopp sker med tidsfördröjning”. Även längdmarkering 

är ett bra hjälpmedel för att identifiera längden på förövaren.  

 

3.3 Stöld och rånsituation  

Studier visar att antalet butiksbrott är fler än någonsin tidigare. Under de senaste tio åren har 

risken för rån, hot och våld mot butikspersonal ökat i samma takt som butikernas öppettider 

bara blivit längre och längre samt att ensamarbete i butik har blivit vanligare. Vad som händer 

med den butiksanställde inombords vid ett hot kan bara de som varit inblandade förstå och de 

kommer aldrig att glömma det under hela sitt liv. (Häggström, 2005)  

 

För att ett brott ska begås är det tre kriterier som ska uppfyllas. 

 

1. Brottsbenägen individ 

Det viktigaste för en rånare är utdelningen. Han fokuserar främst på vad bytet är värt och om 
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det är värt de risker som rånet medför. Nästa viktiga faktor är möjligheten att utföra rånet 

snabbt. En rånare i aktion har bråttom, är målinriktad och har tunnelseende. Går något snett 

kan han mycket väl bli våldsam. De brottsbenägna individerna är det svårt att göra någonting 

åt. Enligt en undersökning som Handelsanställdas förbund genomfört konstateras att ”det är 

tillfället som gör rånaren”.(Häggström, 2005) 

 

2. Otillräckligt skydd 

För att försvåra för snattaren och rånaren kan butiken med hjälp av förebyggande åtgärder 

förbättra skyddet av butiken … 

 

3. Attraktiva varor 

…samt minska varornas attraktivitet. Idag är det vanligt med självbetjäning inom 

detaljhandeln. Det är ett ökat utbud av varor som exponeras mer synligt vilket gör varorna 

mer lättillgängliga. Detta ger mer tillfällen till stöldbrott. (Edlund, Westfelt 2002). 

 

Dessa tre punkter går att jämföra med vad som behövs för att en eld ska uppstå, nämligen: 

bränsle, syre och antändning. Utesluter man ett av dessa element slocknar elden. Detta är ett 

bra tankesätt för det brottsförebyggande arbetet i butiken. (Stafbom, Ehliasson, 2004) 

 

3.3.1 Lämpligt beteende 

i krissituationer 

Ett sätt att förbereda sig inför 

krissituationer är att 

ha en lathund uppsatt i exempelvis 

fikarummet där alla kan se den. 

På detta sätt kan man 

kontinuerligt ”läsa på” hur man 

lämpligen ska bete sig i en 

hotfull situation.  

 

 

 

Lathund 
Agerande under rån 

Ta det lugnt 
 

Visa händerna 
 

Gör som rånaren säger 
 

Observera, försök att komma ihåg 
 

Larma när det kan ske utan risk 
 

Agerande efter rån 
Larma 

 
Kolla 

 
Se så att ingen är skadad. Försök se flyktbil, flyktväg, medbrottslingar 

 
Säkra 

Säkra spår, spärra av, lås entrédörrar och områden där rånaren varit 
 

Ring… 
… Polisen 112, var beredd på att svara på frågor om signalement, skadade osv. 

 
Möt… 

… polisen utanför, håll uppsikt åt alla håll. Ta gärna med en bärbar telefon. 
 

Informera… 
… vd, säkerhetschef 

 
Informera inte… 

Journalister och andra utomstående, låt vd, säkerhetschef göra det. 

(Stafbom, Ehliasson, 2004) 
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Figur 5: Exempel på hur en lathund kan se ut.  

 

3.4 Efterbyggande åtgärder 

Efter att ha blivit utsatt för en hotfull situation behöver personalen allt stöd och hjälp de kan 

få för att kunna komma tillbaka till sitt arbete igen. 

3.4.1. Omhändertagande av personal 

Efter att ha blivit utsatt för någon form av butiksbrott är det normalt att händelsen upplevs 

som skrämmande. Många mår dåligt efteråt och det är därför viktigt att de som blivit utsatta 

får ett så bra stöd som möjligt. (Arbetarskyddsstyrelsen, 1999).  Det bör vara ett krav på 

arbetsplatsen att efter en rånsituation ska den drabbade få hjälp från t.ex. en psykolog. Detta 

för att få en så bra uppfattning som möjligt av hur den som drabbats mår. Det är också viktigt 

att hålla uppsikt på hur den drabbade mår under lång tid och erbjuda stöd och hjälp genom att 

t.ex. dubbelbemanna eller reducera arbetsuppgifterna. I Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter 
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om våld och hot i arbetsmiljön står det bland annat att ”Det behövs en i förväg uppgjord plan 

för att snabbt kunna ge hjälp i en nödsituation”. Det står också att det är viktigt att det finns en 

förberedd organisation t.ex. en räddningsledning eller en krisgrupp som träder i funktion vid 

svåra akuta händelser.”  (Arbetarskyddsstyrelsen, 1999 s.23-28)  

 

I kommande kapitel kan du som läsare ta del av undersökningsresultatet från de fem 

undersökta butikerna. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4. Undersökningsresultat  

I detta kapitel kommer resultaten av det insamlade materialet från de fem undersökta 

butikerna utifrån frågor om hur stöld- och rånförebyggande åtgärder hänger ihop med 
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trygghet och ångest hos butikspersonalen.  

 

Som bas för vår problemformulering användes Stafbom, Ehliassons modell som här har 

byggts på med faktorer som har framkommit i undersökningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Figur 6: Stafbom, Ehliassons modell efter att den har byggts på utefter undersökningsresultatet. 

 

4.1 Deltagande butiker i undersökningen 

Nedan följer en närmare beskrivning av de butiker som utgör basen i undersökningen. 

 

Statoil Kedjetillhörande bensinstation som ligger utmed motorvägen vid 

norra infarten till Varberg. Närmast stationen ligger två 

restauranger. Vi pratade med anläggningsföreståndare Maria 

Alvarsson och personalen Monika Karlsson. Butiken har ca 15 

personer anställda.  

 

 

 

 

Systembolaget Vin och sprit. Placerad utmed Varbergs kanske mest trafikerade 

gata. Det finns många butiker runt omkring. Pratade med tf 

butikschef Maria Edvinsson, samt personalen Nils-Börje Nilsson 
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och Rainbow Andin. Butiken har ca 7 - 8 personer anställda.  

 

Face En klädbutik med exklusivare inriktning på kläder till honom och 

henne. Butiken har ett bra läge i en korsning med skor och 

klädbutiker runt omkring. Vi pratade med butiksinnehavare Jens 

Bergqvist samt en ur personalen Malin Björklund. Butiken har haft 

problem med en del stölder genom åren.  

 

Festgarderoben  Liten butik med bröllops- och balklänningar samt kostymer och 

frackar. Butiken är placerad utmed en mindre gata i stan. Det finns 

inga egentliga butiker runt omkring utan det som ligger närmast är 

frisörer och fastighetsmäklare. De har nyligen haft en stor stöld i 

butiken. Det är två personer som arbetar i butiken.  

Pratat med Yvonne Svensson-Lundin.  

 

Tempo En liten livsmedelsbutik som är placerad utmed en trafikerad 

genomfartsled i ett bostadsområde en bit utanför centrum. Det 

finns inga butiker i närheten av Tempo. Här pratade vi med Terese 

Rickardsson. Även denna butik har haft problem med stölder.  

 

4.2 Arbetsmiljö 

Det är viktigt att personalen i butik känner trygghet i sin arbetsmiljö för att kunna fokusera 

på sina arbetsuppgifter och att kunna gå till arbetet utan att känna rädsla för att något 

otrevligt eller hotfullt ska inträffa. 

 

4.2.1 Trygghet 

Karlsson på Statoil menar att det är viktigt att relationen mellan anställda och mellan anställd 

och ledning fungerar bra. Hon tycker att kommunikationen på arbetsplatsen fungerar mycket 

bra och att de är utbildade, har den kunskap som de behöver och känner sig trygga. Här 

arbetar man i team som cirkulerar, man jobbar med olika arbetskamrater hela tiden vilket är 

stimulerande och därför bildas inga undergrupper. Alla som arbetar på Statoil är med och 
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påverkar sina arbetsuppgifter och får en viss frihet vilket gör att arbetet känns mer tilltalande. 

Personalen blir motiverad av att få feedback från sin anläggningschef. De brukar ha olika 

säljtävlingar och går på olika kurser vilket också gör dem motiverade. Jobbet i sig är roligt 

och ingen dag är den andra lik. Eftersom all personal får säkerhetsutbildning när de börjar sin 

anställning ökar deras trygghet men de vet aldrig hur de reagerar på en stöld förrän de har 

råkat ut för en. Alvarsson på Statoil menar att säkerheten ökar i och med att stationen nästan 

aldrig är tom på folk och att de har öppet dygnet runt. Hon menar att de flesta stölder sker i 

samband med att butiken stänger och att personalen hanterar pengarna. 

Monika Karlssons definition på trygghet är ”att gå till arbetet utan att vara rädd”. 

 

 På Systembolaget i Varberg råder det delade meningar om hur relationerna fungerar. 

Tillförordnad butikschef tycker att det i nuläget inte fungerar fullt ut mellan de anställda. 

Detta tror hon beror på att de har varit utan butikschef under ett par månader. Personalen 

däremot tycker att det fungerar tillfredsställande mellan dem. En ny butikschef har nyligen 

anställts och denna förändring har medfört att personalen känner viss otrygghet. På 

systembolaget är gruppen ca 7 – 8 personer förutom på sommaren då gruppen ökar med minst 

det dubbla. I vardagen fungerar gruppen bra med trygghet och gemenskap, men när den 

förändras på sommaren är det lätt att undergrupper bildas och då blir det en större otrygghet i 

gruppen. Edvinssons definition på ordet trygghet: ”Mindre grupper där alla drar åt samma 

håll vilket är oerhört vikigt för att få en väl fungerande grupp.”  

 

Eftersom Systembolaget tillhör en kedja får personalen riktlinjer från ledningen och därmed 

kan de inte bestämma fullt ut, men det som får utföras på lokal nivå bestämmer personalen 

tillsammans. ”Alla i butik ska kunna göra allting och det fungerar bra.” En motivation för de 

anställda är att få lära sig nya saker och att få praktisera dessa på sin arbetsplats.  

 

Systembolaget har numera både självbetjäningsbutiker och butiker där kunden handlar över 

disk. Edvinsson menar att i självbetjäningsbutiker är det lätt att snatta och detta är ett problem 

som gör att personalen känner en frustration och maktlöshet eftersom de inte får ingripa i 

butiken. 

 

I de övriga butikerna som är små med endast ett fåtal anställda tycker de att samarbetet och 

relationen till varandra och till chefen fungerar bra. De anställda får vara med och påverka 

sina arbetsuppgifter och detta tycker de gör jobbet roligare och personalen känner större 
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stimulans och motivation. 

 

Motivationen på Face är bland annat alla trevliga kunder som kommer till butiken och att få 

arbeta med snygga kläder. Bergqvist på Face ser inte stölderna som något problem och han 

anser att personalen vet hur de ska agera om någonting händer. 

 

På Festgarderoben är en motivation att driva butiken så bra som möjligt och att få sälja vackra 

festkläder.  

 

På Tempo är en motivation att ha ett arbete att gå till och att träffa trevliga kunder. 

 

I nedanstående tabell går det att utläsa personalens svar i de olika butikerna på frågor om 

deras trygghet i arbetsmiljön. Antalet trygghetsfaktorer i de olika butikerna ligger till grund 

för kommande diagram i kapitel 5. Analys. 

 

Figur 7: Tabell över butikspersonalens trygghet i arbetsmiljön i de fem undersökta butikerna. 

4.2.2 Oro och ångest    

Alvarsson på Statoil tycker inte att det är något problem med stölder i hennes butik. Det 

förekommer inte särskilt mycket stölder och det som försvinner från butiken försvinner oftast 
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utan att någon ser det. Det har förekommit att gäng väntat ut personalen på Statoil och håller 

koll på var de befinner sig och passar på att stjäla när personalen är upptagen detta ger 

personalen en känsla av oro. Det mest eftertraktade att stjäla från Statoilbutiken är CD-skivor, 

men även dvd-filmer och tidningar. På frågan om de känner sig otrygga svarar de att visst 

känner de sig otrygga i vissa lägen. Det kan handla om berusade människor som kommer in 

och är otrevliga. Det kan handla om stora gäng fotbollsentusiaster eller konsertresenärer som 

kommer i busslass och stannar till och är stökiga. Det kan handla om att de inte vill öppna och 

släppa in kunder på natten utan hänvisar till nattluckan, detta kan reta upp en del kunder som 

blir otrevliga. De flesta i personalen känner oro och är nervösa inför sitt första ensampass på 

natten, men det släpper oftast när morgonen kommer igen. 

 

På Systembolaget förekommer det en hel del stölder. Varorna i sortimentet är inte stöldmärkta 

och det mest stöldbegärliga är sprit i platta flaskor eftersom dessa är lättast att stoppa på sig. I 

butiken tas det i genomsnitt en snattare i veckan, och även otrevliga kunder kan komma in i 

butik, ibland påverkade. Detta gör att personalen kan känna sig otrygga och denna känsla kan 

även förekomma i privatlivet då man kanske träffar på någon som utfört någon form av hot, 

stöld eller liknande i butiken. 

 

Personalen på Festgarderoben känner för tillfället väldigt stor otrygghet eftersom de nyligen 

blivit utsatta för stöld och fram tills nu inte haft några säkerhetsanordningar i butiken. 

Dessutom är de rädda att förövarna ska komma tillbaka vilket gör att de känner sig stressade 

på grund av känslan av att inte veta. De har arbetat under falsk trygghet under de sju år som 

butiken har funnits och det har inte haft en tanke på att någonting skulle kunna hända.  

 

Enligt Jens och hans personal på Face finns det avlarmningar att skaffa via Internet så de som 

vill stjäla gör det. Detta gör att de kan känna sig frustrerade eftersom det är svårt att komma 

tillrätta med problemet.  Det som är vanligast att stjäla i butiken är dyra jeans. 

 

I tabellen på nästa sida framgår hur personalens ångest ser ut i de olika butikerna: Antalet 

faktorer om ångest i de olika butikerna ligger till grund för kommande diagram i kapitel 5. 

Analys.  

Ångest Statoil Systemet Face Festgarderoben Tempo 

1. Stress    På grund av den 
stöldsituationen de 
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Figur 8: Tabell över butikspersonalens ångest i arbetsmiljön i de fem undersökta butikerna. 
 

4.3 Förebyggande stöldåtgärder 

Butikernas stöld- och rånförebyggande åtgärder ser olika ut i de olika butikerna. Vissa 

butiker har åtgärdat mycket i sina butiker medan andra inte alls tänker på förebyggande 

åtgärder. 

 

I alla de undersökta butikerna har de en bra placering av sina respektive kassor, alla är 

placerade så att personalen har ryggen fri de flesta mot en vägg, vilket gör att personalen 

känner sig bekväma eftersom de vet att ingen passerar bakom dem. Vi påstod i intervjuerna 

att svinnet minskar om butiken jobbar aktivt med att ha goda rutiner, och att hålla ordning och 
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folk har mer ont om pengar än vanligt. Vid ett tillfälle råkade de ut för internt svinn, då någon 

ur personalen stal varor ur butiken. Även administrativt svinn förekommer på Statoil, men det 

brukar man alltid komma tillrätta med då man hittar felet i bokföringen.  

 

Även Nilsson på Systembolaget håller med oss om att det är viktig med ordning och reda i 

butiken för att försvåra för snattaren. Efter samtal med personalen på Systembolaget framkom 

det att det sker mycket stölder på Systembolaget. I butiken tas det i genomsnitt en snattare i 

veckan i butiken. Främst är det platta flaskor med sprit som stjäls eftersom dessa är lätta att 

stoppa på sig. På systembolaget händer det att det förekommer internt svinn i försäljarledet då 

försäljare fuskar med kvitton och på så sätt kommer åt pengar. Edvinsson berättar om att det 

kommer att införas ett kontrollsystem där väktare ska ha som rutin att slumpvis kontrollera 

personalen med så kallade hemgångskontroller.  

 

Statoil inventerar fyra gånger per år hela butiken och olika varuområden en gång i månaden.  

 

Spriten som är det som är mest stöldbegärligt på Systembolaget inventeras en gång varje 

månad, övriga sortimentet en gång per kvartal.  

 

På Festgarderoben, Face och på Tempo inventerar man en gång per år, detta främst för 

bokföringens skull.  

 

Eftersom Statoils är placerat med endast två matställen intill är de med dessa de har en viss 

samverkan. Även stationerna emellan kontaktar varandra om man misstänker stöldligor. Trots 

att Systembolaget har många butiker i sin närhet förekommer ingen samverkan butikerna 

emellan. Face hade inte heller någon direkt samverkan med andra butiker men det händer att 

de ringer grannbutiker vid misstänksamhet. Varken Festgarderoben eller Tempo har någon 

samverkan med andra butiker.   

 

Nedan följer de fyra punkterna som nämndes i den teoretiska referensramen tagna ur ”Lilla 

boken om säkerhet” som är viktiga att tänka på i arbetet med att minska antalet butiksstölder. 

 

 

1. Obligatorisk säkerhetsutbildning för alla anställda.  

All personal som anställs vid Statoil får börja med en datautbildning i säkerhet, 
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säkerhetsutrustning samt brandutbildning och efter avslutad kurs får de skriva under ett avtal 

om att de har genomgått denna utbildning för att de i efterhand inte ska kunna säga att de inte 

visste att det förhöll sig på detta viset. Personalen tycker att utbildningen är bra och att det ger 

dem ett ökat självförtroende, de är inte helt handfallna när det uppstår otrevliga eller hotfulla 

situationer. Information får personalen sedan kontinuerligt för att de skall hålla sig 

uppdaterade på det de har lärt sig. Det finns även en pärm som personalen kan läsa i och ta del  

av säkerhetsföreskrifter närhelst de önskar, men tyvärr utnyttjas detta lite dåligt.  

 

När personal anställs på Systembolaget får de genomgå en säkerhetsutbildning i form av en 

videofilm om hot och våld, vilket gör att de känner sig säkrare i sin roll vid hotfulla 

situationer, de vet vad de får och inte får göra. Därefter diskuteras det mycket på möten och 

dylikt om hotbilder som kan förekomma för att hela tiden hålla sig uppdaterad på hur man ska 

tackla olika situationer. Vill personalen komma åt information av något slag finns det alltid att 

tillgå på deras egna intranät. Butikschefen åker på arbetsmiljödag tillsammans med 

skyddsombudet en dag per år och vidarebefordrar informationen till personalen. Det handlar 

inte om stöld- och rånsituationer varje gång men det är en fråga som allt som oftast dyker upp. 

Fyra gånger om året får personalen temautbildning där säkerhetsfrågor brukar vara ett av 

inslagen, eftersom det är en fråga som ständigt är aktuell behöver den diskuteras vid alla 

sammankomster. På Systembolaget pratar man dessutom om att börja ”störa” kunderna 

genom att vänta tills butiken öppnat med att plocka fram flaskor i butiken för att uppehålla sig 

där det förekommer flest stölder. Eftersom personalen på Systembolaget har arbetat länge och 

har grundläggande utbildning känner de sig väldigt trygga i de flesta situationer. 

 

I modebutiken Face får personalen muntlig rånförebyggande information när de anställs, 

utöver det finns ingen utbildning och inte heller någon uppföljning. Personalen där känner sig 

trots det ganska trygg, men det finns ändå en liten osäkerhet i vissa frågor. Malin som varit 

anställd på Face i två år säger: ”Jag skulle vilja lära mig lite om vad man får och inte får göra 

när man ser att någon stjäl”. 

 

På Festgarderoben som är en liten butik med en anställd förutom ägaren har de inga rutiner 

kring säkerhetsfrågor alls. De har hittills levt i en falsk trygghet att ”det händer inte oss”. 

 

 

Även på Tempo sker information till personalen om hur de ska agera vid stölder, hot och rån 
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som en introduktion vid anställningens början, inte heller här följs det upp, trots detta känner 

sig personalen trygg. 

 

2. Öppettider. 

På Statoil som är en dygnetruntöppen butik låses entrédörren automatiskt klockan 22.00 och 

det är upp till personalen om de vill släppa in kunder i butiken eller inte. Väljer personalen att 

inte öppna dörren finns det en liten lucka genom vilken kunden kan betala. Dörrarna öppnas 

igen klockan 06.00. Alvarsson menar att de flesta stölder sker i samband med att butiken 

stänger och att personalen hanterar pengarna, men eftersom Statoil är öppen dygnet runt så 

har de inte de problemen. 

 

Systembolagets öppettider är vardagar 10 – 18.  Lördagar 10 – 14. En dag i veckan är det 

öppet till klockan 19.00.  

 

Face och Festgarderobens öppettider är måndag till fredag 10.00 – 18.00.  

Lördagar 10.00 – 14.00. 

 

På Tempo är öppettiderna måndag – lördag 9 – 19 samt söndagar 10 – 17. På sommaren har 

butiken öppet till klockan 20.00. 

 

3. Ensamarbete 

Nattetid är Statoilstationen endast bemannad av en person. Sommartid (efter midsommar till 

mitten av augusti) är bemanningen två personer nattetid, eftersom kundantalet ökar betydligt 

under sommaren. På natten kan personalen ibland känna sig lite oroliga speciellt då kunder 

uppträder otrevligt eller hotfullt.  

 

På Festgarderoben arbetar personalen ensamma mellan klockan 16.00 – 18.00. Tidigare var 

det inga problem men efter stölden i deras butik känner de sig mer otrygga när de arbetar 

ensamma i butiken. Deras tankar kretsar mycket runt vilka som gjort stölden och de har blivit 

mer vaksamma när nya kunder kommer in, deras första tanke är ”vad har de för avsikter”.  

Detta är framförallt jobbigt vid ensamarbete.  

 

 

Personalen på Tempo arbetar alltid ensam och känner ingen otrygghet i det alls under normal 
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arbetstid. Under sommaren däremot är butiken öppen till klockan 20.00 och eftersom Varberg 

är en sommarstad finns det mycket folk i rörelse och då förekommer det ibland en känsla av 

otrygghet vid stängningstid då kassan skall räknas och tas därifrån. 

 

4. Kontanthantering 

På Statoil sker all hantering av pengar i slutet system, dvs. personalen kan inte öppna 

kassalådan utan alla sedlar försvinner iväg i ett säkerhetssystem och mynten läggs i en 

safetybox. Endast 1 000: - kronor finns tillgängliga för personalen. Personalen på Statoil 

känner stor trygghet med sitt sätt att hantera kontanterna i butiken. 

 

På Systembolaget bör inte pengarna i kassalådorna överstiga 5 000: - men detta sköts inte 

alltid på grund av nonchalans från personalen. Det finns rörpost i butiken där kassapersonalen 

kan lägga pengar när det finns för mycket kontanter i lådan. Rörpost fungerar som så att det 

finns små tygpåsar i vilka pengarna läggs för att sedan skickas iväg i ett rör. Pengarna hamnar 

sedan i ett värdeskåp i ett så kallat uppräkningsrum där kassorna räknas. Att betala med kort 

har blivit vanligare och det går bra att avrunda upp till 2 000: -. Efter stängning placeras 

pengarna i ett värdeskåp och det kommer väktare och tar hand om dessa. Framförallt det 

faktum att väktare kommer och tar hand om pengarna gör att personalen får ökad trygghet, 

men även i övrigt tycker de att de har en god kontanthantering.  

 

Face har ett värdeskåp på kontoret, där butikschefen placerar pengarna istället för att ha de 

kvar i kassalådan om det blir stora summor. Han går själv till banken med kassan på 

oregelbundna tider varje dag, vilket gör att personalen slipper ansvara för detta.  

 

Är det mycket pengar i kassan på kvällen tar butiksinnehavaren på Festgarderoben med sig 

pengarna hem, de har inga andra rutiner runt kontanthanteringen. Detta har de gjort sedan 

butiken öppnade för sju år sedan och det har fungerat bra men efter inbrottet känner 

personalen sig osäkra på hur deras kontanthantering ska se ut i framtiden. 

 

Även på Tempo är det butikschefen själv som tömmer säkerhetsboxen varje dag vid olika 

tidpunkter. 

 

 

I tabellen nedan framgår det tydligt vilka förebyggande åtgärder de undersökta butikerna 
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använder sig av. Detta kommer att visas i ett diagram i 5. Analys.   

 

 

Säkerhetsutrustning  Statoil     Systembolaget      Face     Festgarderoben    Tempo 

och tjänst   

Värdeskåp      X      X       X       -         X      

Rörpost      X      X        -              -          - 

Överfallslarm fast     X      X           X       -          - 

Överfallslarm rörligt     X      -        -       -          X 

Kodlås till ytterdörr     X      X       X          -          X 

Kodlås till lagerdörr     X      X        -       -          - 

Kameraövervakning     X      X       X       -          X 

Förstahjälpen utrustning     X      X        -       -          - 

Larmlista      X      X       X       -          - 

Lathund      X      X        -       -          - 

Bevakningsföretag     X      X       X              -          X 

Säkerhetsdekaler     X      X       X       -          - 

Längdmarkering     X      X        -       -          - 

Utbildning       X      X        -       -           - 

 

Figur 9: Tabell över säkerhetsutrusningar och tjänster som förekommer i de fem undersökta 

butikerna. 

 

4.3.1 Säkerhetsutrustning och tjänst 

• Överfallslarm 

Personalen på Statoil har alltid överfallslarm på sig och det finns fasta larm samt 

övervakningskameror med inspelning. Överfallslarmet är kopplat direkt till både vaktbolag 

och polis. Finns inte anläggningschefen på plats går larmet även direkt till hennes 

mobiltelefon. ”Vi känner oss väldigt trygga med att ha överfallslarm” säger hon. 

 

 

 

På Systembolaget och på Face finns det fast överfallslarm vid kassorna. Face har fullt med 
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säkerhetsanordningar och detta gör personalen trygg. ”Det känns tryggt med larmen och 

kameran stör mig inte alls” säger Malin som arbetar i butiken ”Jag känner mig trygg i mitt 

dagliga arbete i butiken”, säger hon. Även Nilsson på Systembolaget säger att han känner sig 

trygg med att det finns överfallslarm. 

På Festgarderoben tycker de inte att det finns något behov av att ha något överfallslarm. Dels 

för att butiken är liten, dels för att det är en kostnadsfråga och vi har inte varit utsatta för 

något under öppettid, säger Svensson-Lundin. 

 

Tempo har rörligt överfallslarm som personalen ska bära på sig, men vid de tillfällen då vi 

besökte butiken låg larmet på en bänk bredvid kassan. I butiken upplever inte personalen 

någon otrygghet eller hot trots upprepade inbrottsförsök den senaste tiden. Hon tycker enbart 

att det känns tråkigt men känner ingen otrygghet eftersom larmet finns.  

 

• Kodlås 

Statoil och Systembolaget har kodlås till alla sina dörrar. Personalen tycker att det känns bra 

att slippa bära på nycklar och de slipper att oroa sig för att förlägga eller bli av med dem. Face 

och Tempo har endast kodlås på sina ytterdörrar.  

 

• Kameraövervakning  

Utav fem undersökta butiker är det fyra stycken som har kameraövervakning. Statoil har sex 

övervakningskameror i butiken, där tre av dessa är riktade mot ingången ifrån olika vinklar. 

Personalen känner ingen stress med att ha kamerorna riktade mot sig utan känner ökad 

trygghet, däremot har facket invändningar mot dessa på grund av att det kan vara 

integritetskränkande.  

 

På systembolaget finns övervakningskameror som får personalen att känna sig lite tryggare. 

Via kameran kan man gå tillbaka och titta på kunderna som passerar kassan, men inne i 

butiken får de i nuläget inte filma.  

 

Face och Tempo har också övervakningskameror i sina butiker. 

 

 

 

• Första Hjälpen 
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Av de fem undersökta butikerna fanns första hjälpen endast i de två kedjetillhörande 

butikerna. I de övriga fanns inget set med första hjälpen och personalen var inte tillräckligt 

insatt i att det bör finnas ett sådant set i butiken. 

 

• Larmlista 

Statoil och Systembolaget har en lista med telefonnummer till polis med flera där de snabbt 

kan få fram de nummer som behöver ringas. Personalen känner på detta sätt en större 

trygghet, för att det är lätt att hitta det telefonnummer man behöver för tillfället. 

 

På Face finns det en liten lapp vid kassan med de viktigaste telefonnumren. Eftersom butiken 

inte är särskilt stor och personalen finns i närheten av kassan är det lätt att komma åt numren.  

 

Tempo förlitade sig bara till trygghetslarmet som är kopplat direkt till Securitas som sedan 

ringer till butikschefen, därför tycker de att det inte finns något behov av någon larmlista. 

 

• Lathund 

Systembolaget har en lathund på sitt Intranät och Statoil har en uppsatt i personalrummet, 

vilket gör att personalen vet hur de ska agera under och efter rån. I de övriga butikerna är det 

ingen som har någon sådan.  

 

• Bevakningsföretag 

Statoil är knutna till Procura och larmet går direkt både till vaktbolaget samt till polisen. Finns 

inte anläggningschefen på plats går larmet även direkt till henne. Nästan varje natt besöks 

stationen av polisen eller säkerhetsvakt som kommer och fikar och tittar till. Procura 

transporterar också pengarna till banken åt företaget. I och med att de är kopplade till 

vaktbolag känner personalen en stor trygghet. På dygnetruntöppna Statoilmackar lämnas 

pengarna in under olika tider varje dag och det är säkerhetsbolaget som kommer och hämtar 

dessa. ”Det ger för lite att råna Statoil då det endast finns max 1 000: - i kassan.” säger 

anläggningsföreståndaren. 

 

 

 

 

Även Systembolaget är kopplad till ett bevakningsföretag, Securitas, och personalen tycker att 
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det känns tryggt att veta att väktare kommer när man har tryckt på larmknappen. Även här tar 

väktare hand om pengarna på oregelbundna tider och transporterar dessa till banken. 

 

Face är kopplade till Procura. Även de har direktlarm, och civilklädda väktare som går runt i 

butiken vid olika tidpunkter på dagen, detta känns tryggt att veta tycker personalen.  

 

Festgarderoben är inte knuten till något vaktbolag. 

 

Tempo är knuten till Securitas som kommer på några minuter efter att de har larmat. Detta gör 

att personalen vet att de inte är helt utelämnade utan att hjälp finns att få. 

 

• Säkerhetsdekaler 

Utanför entrén till Statoilmacken på Varberg Nord finns det gott om klistermärken på dörren:  

”Ej tillåtet att bära hjälm i butiken”, ”Personalen kan inte öppna kassaskåpet”, ”Växling av 

större belopp sker med tidsfördröjning”, ”Säkerhetsskyddad butik – överfallslarm – 

Värdetransporter –  max 1 000: - i kassan – säkerhetsutbildad personal – kameraövervakning”  

 

Butiken har längdtabell vid dörren och en nattöppen lucka som personalen kan använda sig av 

nattetid då entrédörrarna stängs automatiskt klockan 22.00 och öppnas igen klockan 06.00. 

Säkerhetsdekaler är även uppklistrade vid butikens kassa. 

 

På dörren till Systembolaget finns en liten klisterlapp om att butiken är kameraövervakad och 

att de anlitar Securitas. Det finns även längdmarkering vid utgången. Däremot finns det inga 

säkerhetsdekaler vid kassan. 

 

Face har också säkerhetsdekaler vid sidan av entrén som talar om att butiken är 

kameraövervakad samt att de anlitar vaktbolag. Dekalerna är ganska små och sitter 

undanskymda och är svåra att upptäcka. 

 

På Festgarderoben finns inga dekaler alls. Inte heller Tempo har någonting på sin dörr eller 

vid sin kassa som informerar om vad det finns för säkerhetsåtgärder i butiken. 
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4.4 Stöld- och rånsituation    
Eftersom risken för rån, hot och våld mot butikspersonalen hela tiden ökar är det viktigt att 

personalen vet hur de får och bör agera under en rånsituation. 

 

4.4.1 Beteende i krissituationer 

Händer det något på Statoil reagerar man ofta med att bli vansinnigt arg och ibland till och 

med genom att springa efter, trots att de vet att de egentligen inte får göra det. 

Personalen på Systembolaget berättar att de känner en oro inför situationer där de måste 

konfrontera kunder som de till exempel misstänker för langning och när de måste avvisa 

personer som inte får handla i butiken. På frågan hur han reagerar vid ett snatteri svarar 

Nilsson på Systembolaget att adrenalinet stiger och att det ingår i arbetet att vara beredd på 

stöld, men det är otäckt att tänka på att förövaren kan bära vapen eller vassa föremål och är de 

påverkade av narkotika vet man aldrig vad de kan få för sig. Det gäller att hålla sig lugn och 

självsäker. Det känns också tryggt att veta att Securitas kommer när vi har tryckt på 

larmknappen säger Nilsson.  

Personalen vi pratade med på Face sa att hon skulle vilja veta mer om vad man får och inte får 

göra om man skulle se att någon stjäl någonting ur butiken, detta för att inte göra något som 

man inte bör göra i pressade situationer.  

 

”I butiken Festgarderoben gapar flera klädstänger fortfarande tomma efter inbrottet. Än 

återstår mycket arbete med att ersätta det som stulits. – Jag hade aldrig kunnat ana att det 

skulle vara så här jobbigt, säger butiksinnehavaren Yvonne Svensson-Lundin.” (Hallands 

Nyheter 2007) Efter att ha pratat med Yvonne Svensson-Lundin fick vi bekräftat att hon och 

hennes personal bestående av en anställd mår mycket dåligt. En måndag när de kom till 

butiken var det kallt och dragit och hängarna på väggarna gapade tomma, dörren på baksidan 

var uppbruten. Butiken har funnits i samma lokal i sju år och aldrig tidigare har någonting 

som liknar stöld inträffat. De ringde till polisen som kom till platsen en timme senare.  

 

Svensson-Lundin säger: ”Det är så mycket att gå igenom: skadeanmälan ska fyllas i, 

försäkringsbolaget ska kontaktas, vi blir tvungna att gå igenom alla fakturor för att komma 

fram till ett värde för det stulna, fastighetsskötaren ska laga dörren, kunder hör av sig och 

undrar vad som hänt och hur de gått med deras klänningar. Hela tiden var det mycket att 

sköta och tänka på samtidigt som vi befann oss i chock och var väldigt arga och 
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misstänksamma. Tekniker har varit på plats och tagit fingeravtryck. Polisen fick vi inte 

mycket hjälp ifrån. De har inte knackat dörr hos grannarna till exempel. Nätterna som följde 

kunde vi inte sova utan var oroliga och gick igenom allting om och om igen, vilka hade varit 

inne i butiken, vilka hade gått förbi utanför, hade vi sett något misstänkt.” 

 

Butiken Festgarderoben hade tidigare inget larm, var inte kopplad till väktare, hade ingen 

samverkan med grannbutikerna – ingenting, men dittills hade ingenting hänt. Nu har de 

kopplat in ett tillfälligt larm som gjorde de anställda tryggare, men efter att försäkringsbolaget 

varit och tittat i butiken sa de att det inte skrämmer några tjuvar utan de måste sätta in galler 

för fönstren. Dessutom tror försäkringsbolaget att förövarna kommer tillbaka. Detta gjorde 

personalen otrygg igen och de bär med sig alla klänningar och frackar hem på kvällarna för att 

de inte vågar lämna kvar det i butiken över natten. Även Securitas har kopplats till butiken 

efter händelsen.  

 

Svensson-Lundin: ”Vi känner oss väldigt otrygga, vi har blivit ”nojjiga” och misstänker alla. 

Vi går mer eller mindre och väntar på att förövarna ska komma tillbaka. Framför allt mellan 

klockan 16-18 är vi rädda eftersom en av oss arbetar ensam då. Vi måste installera larm och 

galler och det är väldigt dyrt. Vi tittar dagligen på Internetsajten blocket för att se om det 

dyker upp några klänningar där som vi känner igen. Detta drabbade inte bara oss utan alla 

som beställt kläder inför bröllop och baler som nu blir utan eller får börja om sitt sökande.” 

  

Personalen på Tempo känner sig trygg: ”eftersom vi har vårt överfallslarm så larmar vi 

omedelbart om något skulle hända”. 

 

4.5 Efterbyggande åtgärder 

Det är viktigt att personalen får det stöd och den hjälp de behöver efter en krissituation för att 

må bra och kunna komma tillbaka till sin arbetsplats. 

 

 

4.5.1 Omhändertagande av personal 

Skulle personalen ha blivit utsatt för ett brott finns det företagshälsovård och krisjour att tillgå 

som är knuten till Statoil. Personalen som arbetar här vet att om något skulle hända får de den 
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hjälp de behöver. På Statoil skrivs skaderapport och en anmälan som går till Statoils 

huvudkontor som för statistik över alla brott. 

 

Om personalen på Systembolaget behöver hjälp efter hot eller rånsituationer med t ex samtal, 

krishjälp, finns något som kallas Visavi som erbjuder psykologisk rådgivning. Detta används 

inte så ofta men personalen tycker att det känns bra att det finns att tillgå vid eventuella 

behov.  

 

De övriga tre butikerna är inte kopplade till någon specifik krishjälp utan tar hjälp av 

vårdcentralen. 

 

4.5.2 Lärdom och rutinöversyn 

Efter att det kontinuerligt förekommit stölder på vissa platser på Systembolaget har de 

kommit fram till att det är en bra åtgärd att uppehålla sig vid dessa platser för att på så sätt 

”störa” de kunder som det finns misstanke mot. 

 

Face har haft många inbrott genom åren, med bilar som väntat utanför där förövarna nattetid 

har gjort beställningsarbete. Då fanns det inga säkerhetsanordningar i butiken, men de har 

tagit lärdom av detta och som en efterbyggande åtgärd installerades larm, jalusier sattes upp 

för fönstren och vaktbolag anlitades. 

 

Efter inbrottet på Festgarderoben har även de sett över sina rutiner. De har skaffat galler till 

dörren, satt in larm och anlitar numera Securitas. Festgarderoben har lärt sig mycket. 

Framförallt att det kan hända även dem.  

 

 

 

 

 

4.5.3 Förändrad trygghet 

Mitt under pågående arbete med denna uppsats inträffar följande: ”Märkeskläder för en 

miljon stulna.” Sexhundra plagg till ett värde av över en miljon kronor stals i går natt vid ett 
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raffinerat inbrott i klädbutiken Face.” Först har alla kablar klippts av i källarkorridoren, vilket 

slog ut telefoner och larm, och när vaktbolaget inte kom var det bara att bryta sig in. 

 

"Dessutom har de snott med sig hårddiskarna till övervakningskameran annars hade vi 

kanske haft dem på film”, säger butikschefen. ”Det var helt klart ett beställningsjobb och 

kläderna är förmodligen redan ute i butik någon annanstans” (Hallands Nyheter 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Analys 

Nedan följer en sammanställning och jämförelser av hur butikspersonalens trygghet och 

ångest ser ut i förhållande till vad det finns för stöld- och rånförebyggande åtgärder. 

Arbetsmiljön i de undersökta butikerna ser olika ut beroende på vad det finns för 
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trygghetsfaktorer. 

 

 I nedanstående diagram kan man utläsa den trygghet personalen känner i sin arbetsmiljö, 

utefter de svar som kom fram i undersökningen. Diagrammet utgår ifrån sju trygghetsfaktorer 

som tagits upp i undersökningen. Se figur 7 i tabellen om trygghet under rubriken 4.2 

Arbetsmiljö. 
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Figur 10: Stapeldiagram sammanställt för att kunna jämföra tryggheten i de undersökta butikerna 

med varandra.  

 

Eftersom Statoil har en god utbildning att erbjuda sin personal och att denna följs upp 

kontinuerligt ökar tryggheten hos personalen. I butiken finns mycket säkerhetsutrustning och 

en god kontanthantering som förebygger stölder och försvårar för förövarna.  Personalen 

känner sig motiverad, de får vara med och påverka sina arbetsuppgifter och relationerna på 

arbetsplatsen fungerar bra, detta leder till arbetstillfredsställelse. De känner även trygghet i att 

veta att det finns efterbyggande åtgärder så som stöd och hjälp om de hamnar i en 

krissituation. 

 

Systembolaget har även de en god utbildning i säkerhet med uppföljning för att hålla sig 

uppdaterade. Personalen känner sig trygga med att de har en god kontanthantering och mycket 

säkerhetsutrustning. Personalen får vara med och påverka sina arbetsuppgifter och de känner 

sig motiverade av att få lära sig nya saker. Även Systembolaget känner trygghet med att ha 
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krishjälp att tillgå om någon skulle behöva detta.  

 

På Face får personalen vara med och påverka sina arbetsuppgifter och samarbetet mellan de 

anställda fungerar bra och detta gör att de känner större motivation till sina arbetsuppgifter. 

Personalen känner sig här trygg med den kontanthantering som finns och med de 

förebyggande säkerhetsåtgärder de har. 

 

Tryggheten på Festgarderoben är att arbetsmiljön är tillfredsställande. De hjälps åt med 

arbetsuppgifterna och fungerar bra tillsammans vilket gör att de känner sig motiverade till sitt 

arbete.  

 

Tempo känner trygghet med sina säkerhetsåtgärder och på det sätt kontanthanteringen sköts. I 

butiken får personalen vara med och påverka sina arbetsuppgifter och relationerna mellan de 

anställda fungerar tillfredsställande, detta leder till att personalen känner sig motiverade.   

 

I diagrammet nedan framgår på vilken nivå personalens ångest ligger i de olika butikerna. Se 

figur 8 i tabellen om ångest i undersökningen under rubriken 4.2 Arbetsmiljö som består av 

sju olika former av ångest. 
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Figur 11: Stapeldiagram sammanställt för att kunna jämföra ångesten i de undersökta butikerna med 

varandra.  

 

På Statoil förekommer det att personalen känner otrygghet, oro och ängslan. Detta är när det 

kommer in kunder som är stökiga och otrevliga, det kan vara när stora gäng kommer in i 

butiken, framför allt nattetid. 
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På Systembolaget förekommer det att personalen känner sig rädda och otrygga när det 

kommer in personer i butiken som är påverkade och hotfulla eftersom de kan vara beväpnade. 

En känsla av oro kan uppstå när personalen måste avvisa kunder som inte får handla i butiken 

på grund av olika anledningar. Det kan även förekomma att personalen känner frustration 

eftersom stölderna har blivit vanligare i och med att butiken har blivit en själbetjäningsbutik. 

Under sommaren när antalet anställda ökar kraftigt kan det förekomma att undergrupper 

bildas som gör att personalen kan känna sig otrygga. Även den avsaknad av butikschef som 

förekommit under våren har påverkat personalen negativt.  

 

På Face har de bara muntlig information om säkerhet vid nyanställning och detta gör att 

personalen känner sig osäkra i hur de ska agera när de ser att någon stjäl i butiken. De kan 

även känna sig frustrerade av att veta att det finns avlarmningar att skaffa via Internet som tar 

bort larmet på kläderna.  

 

Personalen på Festgarderoben som nyligen blivit utsatta för en stor stöld känner stor ångest 

framför allt när de arbetar ensamma och med hur de ska hantera sina kontanter. De känner sig 

stressade över att inte veta om det händer igen.  

 

Tempo har öppet längre på kvällarna under sommaren och det rör sig då mer människor 

utanför butiken, vilket gör att personalen kan känna sig otryggare vid stängningstid.  

 

I diagrammet på följande sida går det att utläsa hur mycket förebyggande åtgärder var och en 

av de undersökta butikerna använder sig av, se figur 9 i tabellen om säkerhetsutrustning i 

undersökningens kapitel 4.3 Stöldförebyggande åtgärder, där fjorton olika 

säkerhetsutrustningar tagits upp. 
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Figur 12: Stapeldiagram sammanställt för att kunna jämföra mängden säkerhetsutrustning i de olika 

butikerna med varandra.  

 

I undersökningen har det tagits upp olika former av säkerhetsutrustning och tjänster. Statoil är 

den enda butiken som har all säkerhetsutrustning som tagits upp i undersökningen.  

Även Systembolaget har mycket av den säkerhetsutrustning som tagits upp i undersökningen, 

de saknar endast ett rörligt överfallslarm. 

 

Face känner sig nöjda med den säkerhetsutrustning de har i butiken även om de inte kommer 

upp till samma nivåer som Statoil och Systembolaget.  

 

 

Festgarderoben har ingen säkerhetsutrustning alls i sin butik. 

 

På Tempo är personalen tillfreds med den säkerhetsutrustning som finns i butiken och förlitar 

sig framför allt till överfallslarmet. 
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5.1 Sammanfattning av analys 

På Statoil finns mycket säkerhetsutrustning som medför att personalen känner en ökad 

trygghet. Trots att butiken har mycket säkerhetsutrustning finns det tillfällen då inte detta 

räcker till utan personalen känner oro och otrygghet.  

 

Även Systembolaget har mycket och bra säkerhetsutrustning. Trots det känner personalen 

någon form av ångest när det förekommer hotfulla och påverkade personer i butiken.  

 

På Face känner personalen sig trygg och de tycker att de har den säkerhetsutrustning de 

behöver förutom att de saknar viss utbildning i säkerhet.  

 

Eftersom Festgarderoben saknar säkerhetsutrustning och nyligen varit utsatta för stöld känner 

de mer ångest än trygghet i sin nuvarande situation.  

 

Personalen på Tempo känner sig trygga med den säkerhetsutrustning de har. Det som 

påverkade deras trygghet var att de håller öppet i butik längre under sommarkvällarna.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som ska ge svar på hur butikspersonalens trygghet 

och ångest hänger ihop med stöld- och rånförebyggande åtgärder.   

 

I denna uppsats var syftet att beskriva om butikspersonalen känner sig trygga eller om de 

känner ångest i butikerna och att se om det fanns några samband mellan detta och stöld- och 

rånförebyggande åtgärder.  

 

Förväntningarna inför denna undersökning var att finna att personalen känner otrygghet i sin 

arbetsmiljö i samband med stölder. Detta visade sig vara till viss del riktigt. De butiker som 

hade väldigt mycket säkerhetsutrustning och mycket utbildning kan tyckas borde känna sig 

tillräckligt trygga med detta. Ändå visade det sig att det inte räckte fullt ut eftersom det 

förekommer situationer som var svåra att hantera, det kunde gälla otrevliga och påverkade 

personer som kommer in i butiken. Detta är ingenting som går att förutse med hjälp av 

säkerhetsanordningar. I butiker där man inte har några åtgärder kan man vara trygg hur länge 

som helst, ända tills det händer något som man inte trodde eller var förberedd på kunde hända. 

 

Det handlar om att känna trygghet i arbetsmiljön och genom en god utbildning får personalen 

ökat självförtroende och vet då hur de bör agera i en krissituation. Det är viktigt att 

arbetsmiljön är tillgodosedd och att personalen får vara med och påverka sina arbetsuppgifter. 

När arbetsmiljön är tillgodosedd blir personalen mer motiverad och har då lättare att 

tillgodose kunden. De får bättre kontroll i butiken vilket försvårar för kunder med oärliga 

avsikter. När gruppen under sommaren förändras och blir större blir det svårare för gruppen 

att fungera tillfredsställande och undergrupper kan bildas som gör att otryggheten ökar.  

 

Slutsatsen av detta är att grundtryggheten är oerhört viktig för att man ska känna den trygghet 

och ha det självförtroende som behövs i en utsatt situation. Det är viktigt att personalen 

känner sig motiverad och motivationen ser olika ut i olika butiker. Motivation leder till trivsel 

och tillfredsställelse vilket i sin tur leder till ökat självförtroende. 
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När personalen arbetar ensamma känner de sig i allmänhet lite otryggare, trots att det finns 

stöld- och rånförebyggande åtgärder. Framför allt känns det otryggt när man arbetar ensam 

nattetid. Under sommaren när det förekommer mer kunder har man ökat bemanningen dels 

för att på detta sätt tillgodose kunderna men även för att öka personalens trygghet och 

säkerhet. Trots förekomsten av säkerhetsutrustning hjälper inte det när man jobbar ensam, den 

täcker inte upp fullt ut. 

 

Att ha en god kontanthantering med slutna system och att vara kopplade till ett vaktbolag som 

hämtar pengarna gör att personalen inte behöver känna oro över kontanthanteringen. Även i 

de butiker där det inte förekom slutna system var personalen ändå trygg, för de behövde inte 

befatta sig med hanteringen av pengarna. Där det inte fanns några rutiner kring 

kontanthanteringen alls, började de inte fundera över detta förrän efter att de haft inbrott. 

Slutsatsen vi kan dra av detta är att det inte spelar någon roll vad de har för system när det 

gäller kontanthanteringen, personalen känner sig ändå trygg ända tills någonting händer. 

 

Överfallslarm är den säkerhetsanordning som personalen förlitar sig allra mest till. I de 

butiker där det finns överfallslarm vet personalen att hjälp kommer i form av väktare inom 

några minuter. Att väktare finns tillgängliga och att dessa går runt på stan och kommer in i 

butiken på oregelbundna tider får personalen att förlitar sig till dessa och känna stor trygghet.  

Även de som har butikerna övervakade med hjälp av kameror känner trygghet med detta. En 

slutsats av detta är att bara vetskapen gör personalen trygg. Vetskapen om att kamerorna ser 

vad som händer i butiken, vetskapen om att någon kommer till undsättning inom någon minut 

efter att man tryckt på larmknappen samt vetskapen om att väktare kommer in i butiken då 

och då. Det spelar ingen roll för personalen hur många kameror som finns i butiken, bara att 

de finns ökar deras trygghet. 

 

Om man håller ordning och reda i butiken är det lättare för personalen att se vad som 

försvinner och var någonstans i butiken det försvinner.  Om man inventerar regelbundet 

medför det att man i butiken får en bättre kontroll på varusvinnet och att man får ökad 

tillfredsställelse genom att det blir bättre ordning och reda i butiken.  
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I situationer där personalen behöver hjälp efter att de varit utsatta för någon form av hot, 

känner personalen trygghet med att veta att det finns någon form av krishjälp och att de kan 

komma i kontakt med någon att prata med. Det är bra att det finns ett färdigt koncept med 

hjälp att tillgå. Där det finns larmlista och där det finns en lathund att tillgå på arbetsplatsen, 

gör det enkelt för personalen att ta reda på hur de ska agera under och efter en rånsituation. 

 

En slutsats är att de butikerna som tillhör en kedja är väl förberedda genom förebyggande 

åtgärder. Dessa butiker har utformat sina säkerhetsåtgärder utefter hur deras problembild ser 

ut.  De är duktiga på att använda stöld- och rånförebyggande åtgärder och tillgodoser 

personalens trygghet och säkerhet genom att de får en god säkerhetsutbildning som ökar deras 

självförtroende. Det är dessa butiker som är mer utsatta för stöldsituationer och hotfulla 

personer. De mindre butikerna tänker inte på förebyggande åtgärder på samma sätt utan när 

någonting har hänt åtgärdar de detta genom efterbyggande åtgärder. Utbildningen i de mindre 

butikerna bestod endast av en muntlig information men i dessa butiker spelade inte detta 

någon roll utan personalen här känner sig lika trygga för det.  
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7. Avslutande diskussion och rekommendationer 

I detta kapitel presenteras våra diskussioner och våra rekommendationer till butikscheferna 

och deras personal för att de i framtiden ska känna sig något tryggare i sin butiksvardag. 

 

7.1 Diskussion av resultaten 
Vi bokade tid med butikscheferna i förväg för att kunna ställa våra frågor till personalen men 

det var svårt att få den tid vi ansåg oss behöva eftersom intervjuerna skedde i butiksmiljön 

med kunder runt omkring. Ett sätt att kringgå detta hade kanske varit att använda sig av 

fokusgrupper där vi kunde ha samlat personalen och diskuterat kring vår problemformulering, 

Ytterligare ett sätt kunde ha varit att använda sig av en kvantitativ undersökningsmetod i form 

av enkäter där personalen i lugn och ro kunde ha fyllt i förutbestämda svarsalternativ. Trots 

detta har undersökningen intern giltighet och relevans. De svar vi fått fram vid intervjuerna 

har reliabilitet det vill säga att resultaten går att lita på. Det resultat vi fått fram av 

undersökningen har även extern giltighet det vill säga att det är överförbart även i andra 

sammanhang. Trots att personalen får en utbildning är det inte säkert att personalen tar till sig 

detta eftersom de kanske förlitar sig för mycket till att det finns larmknappar och väktare som 

kommer till butiken, men vad händer om väktaren är upptagen någon annanstans eller om inte 

larmet fungerar. Vi har kommit fram till att det är bättre att förebygga än att efterbygga när 

det gäller säkerhetsfrågor i butiken. 
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7.2 Rekommendationer till butikerna 

Vi rekommenderar att butikscheferna ska vara duktiga på att förmedla till sin personal hur de 

kan hantera olika situationer, dels i förebyggande syfte, dels under och efter stölder. Det är 

viktigt att även nyanställd personal och extrapersonal får ta del av informationen. Genom att 

personalen känner större tillfredsställelse på sin arbetsplats har de lättare ett förhindra att brott 

sker.  

 

Genom att se till att personalen trivs på sin arbetsplats har man kommit en bit på väg. Trivsel 

och arbetstillfredsställelse ökar nämligen tryggheten på arbetsplatsen. 

 

Statoil tycker vi har en exemplarisk ordning, fortsätt så, men bli inte för säkra. 

 

Systembolaget: Jobba med arbetstillfredsställelsen. När det gäller förebyggande åtgärder 

känns det ganska ok.  Försök finnas på de platser i butik där det sker mest snatterier för att på 

så sätt kunna förhindra dessa. Hyllorna på systembolaget är något höga, genom att ha lite 

lägre hyllor kan man öppna upp något och få en bättre överblick över butiken. Det vore även 

bra om de fick filma i hela butiken för att på detta sätt täcka upp mer än bara vid kassorna. 

Det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att få filma i butik. 

 

Face bör placera säkerhetsdekalerna mer synligt på dörrarna samt vid kassan, använd även 

längdmarkeringar på insidan av dörren. Förbättra utbildningen för de anställda samt anlita 

vaktbolaget till att transportera pengarna till banken för ökad säkerhet.  

 

Festgarderoben: Var vaksamma. Här finns en hel del att göra med säkerheten. Se över 

säkerhetsrutiner. Se över kontanthanteringen.  Ett tips är att börja med samverkan mellan 

grannbutikerna, ring om ni misstänker något. 

 

Tempo: Det är bra med rörligt larm som går direkt till Securitas och butikschefen men 

personalen bör alltid bära det på sig. På sommaren vore det bra att anlita vaktbolaget till att 

transportera kontanterna vid stängningsdags.  

 

 



 55

 

I nuläget använder sig de undersökta butikerna inte av någon samverkan med andra butiker. 

Detta hade varit bra framförallt för de butikerna med endast muntlig säkerhetsinformation 

eftersom de på detta sätt kunnat samarbeta med varandra och kunnat byta kunskaper för att 

öka säkerheten och tryggheten i butikerna.  

 

Säkerhetsdekaler i sig är ingen trygghet men ändå kan det göra att det inte sker någon stöld av 

den anledningen att tjuven skräms av se vad som finns för säkerhetsåtgärder i butiken.  

 

 

 

 

För alla butiker gäller att utbilda personalen så fort som möjligt vid nyanställning, även 

extraanställda. Samt att kontinuerligt följa upp så att alla i butik har koll på vad som gäller, att 

alla vet vad de får göra när de ser något misstänkt i butiken.  De butiker som idag endast har 

muntlig säkerhetsinformation bör titta på någon form av utbildning, det behöver inte vara 

något påkostat utan det finns att tillgå på Internet och att själva tänka säkerhet och ha goda 

rutiner.  Det är viktigt att det i butik finns alla säkerhetsanordningar som tagits upp i denna 

undersökning samt att det på alla arbetsplatsers fikarum sitter en lathund. Det är också bra om 

det finns en fungerande samverkan mellan grannbutikerna. Alla butiker bör ha 

säkerhetsdekaler både vid ingången till butiken samt vid kassan för att på detta sätt skrämma 

oärliga kunder.  
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8.1 Lästips 

För den som vill läsa mer finns det en bra lärobok från Liber Idéförlag som heter 

”Rånsäkerhet” (Stafbom, Ehliasson, 2004) som är en handbok för butiker, banker, taxiföretag 

och privatpersoner. I den står att läsa om före- och efterbyggande åtgärder. 

På www.sakeributik.se  som är en länk från Svensk Handels hemsida finns det en 

säkerhetsutbildning som vem som helst på ett enkelt sätt kan genomgå för att skaffa sig lite 

information om hur butiker kan förebygga riskerna för rån, hot och våld. 
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9. Appendix och bilagor 

Frågor ställda till butikspersonal finns att läsa nedan, men av utrymmesskäl har vi valt att 

inte ta med svaren på frågorna i detta vårt appendix.  

 

FRÅGOR STÄLLDA TILL BUTIKSPERSONAL 

 

1.  Har ni mycket stölder i er butik? 

2. Förekommer det svinn? På vilket sätt? 

3. Ser ni stölder och snatterier som ett stort problem? 

4. Känner ni er någon gång otrygga på er arbetsplats? 

5. Vad har ni för stöld och rån förebyggande åtgärder i er butik? 

6. Är ni kopplade till något bevakningsföretag? 

7. Vad gör bevakningsföretaget i er butik? 

8. Vet ni hur ni skall agera före, under och efter stöld? 

9. Finns det någon form av säkerhetsutbildning för personalen? 

10. Om det inte finns utbildning, hur får ni informationen? 

11. Sker det någon samverkan med andra butiker? 

12. Vi anser att det är viktigt med ordning och reda i butiken. Hur ser ni på detta?  

13. Hur ofta inventerar ni? 

14. Förekommer det ensamarbete i er butik? 

15. Hur hanterar ni kontanter? 

16. Hur fungerar relationen mellan personal – personal? Personal – butikschef? 

17. Hur tror du att du reagerar, eller hur reagerar du i känsliga situationer 

18. Vad gör er motiverade och engagerade på arbetsplatsen? Trivs du? 

19. Hur många anställda är ni? 

20. Hur fungerar grupperna på er arbetsplats? 

21. Bildas det grupper inom gruppen?  

22. Får ni som personal vara med och bestämma hur arbetsuppgifterna ska utföras? 

23. Har du varit med om något obehagligt eller hotfullt i butiken? Hur kändes det under 

och efteråt? Beskriv hur du känner i dessa situationer. 

24. Viktiga telefonnummer, hur tillgängliga är de? 

25. Hur tas personalen omhand efter en rånsituation? Hur upplevs det?          

 


