
 

Trygghetsbarometern  
Fjärde kvartalet, 2018 

Varannan handlare utsatt för brott senaste 
månaden 
  
Brotten som drabbar landets butiker ligger kvar på höga nivåer. Den senaste 
veckan drabbades var tredje butik för en stöld. Dessutom har var fjärde butik 
utsatts för hotfullt beteende den senaste månaden. Sammantaget har nästan 
varannan butik (44 %) varit utsatt för ett brott den senaste tiden.    
 
Svensk Handels Trygghetsbarometer presenterar ett Säkerhetsindex som sammanfattar 
andelen unika butiker som varit utsatta för stöld, hot eller våld vid minst ett tillfälle den 
senaste tiden. I Trygghetsbarometern för fjärde kvartalet 
landar index på 44 procent, en minskning med en 
procentenhet sedan förra mätningen.   
 
Trygghetsbarometern visar att var tredje butik varit utsatt 
för stöld den senaste veckan. I två av tre fall valde butiken 
att inte polisanmäla händelsen. Huvudorsaken är att det 
upplevs som lönlöst. 
 
– Polisen har lämnat walkover när det kommer till att 
bekämpa butiksstölderna. Företagare lämnas i de flesta 
fall åt sitt eget öde. Det skapar tyvärr en stor frustration 
och uppgivenhet bland landets handlare, säger Per Geijer, 
säkerhetschef på Svensk Handel.  
 
Hårdare tonläge 
I Trygghetsbarometern för fjärde kvartalet anger var fjärde handlare (23 %) att de utsatts för 
hotfullt beteende från besökare eller kund. En siffra som ökat med åtta procentenheter sedan 
mätningen i april. 
 
– Många handlare vittnar om att tonläget i butikerna har skruvats upp och blivit allt hårdare. 
Vi får aldrig tolerera att handelns medarbetare utsätts för hotfulla situationer, säger Per 
Geijer. 
   

Har din butik råkat ut för något av följande? Ja 
Om ja: har du polisanmält händelsen? 

Ja Nej Vet ej 

1. Stöld /snatteri den senaste veckan 33% 32% 66% 2% 

2. Hot eller våld den senaste månaden i  
samband med stöld 6% 69% 31%  

3. Inbrott den senaste månaden 2% 91% 4% 4% 

4. Hotfullt beteende från besökare/kund den 
senaste månaden (vid andra tillfällen än vid  
ev. ”snatteri” eller stöld) 

23%    

SÄKERHETSINDEX 

44% 
Andelen butiker som fjärde 

kvartalet 2018 utsatts för minst  
ett av de uppräknade brotten, 

eller hotfullt beteende. Det är en 
minskning med 1 procentenhet  

från tredje kvartalet 2018. 



Svensk Handels Trygghetsbarometer 
För att synliggöra brotten som drabbar handeln  
lanserade Svensk Handel tidigare i år en 
återkommande Trygghetsbarometer med ett 
Säkerhetsindex. Trygghetsbarometern mäter 
förekomsten av brott och hotfulla beteenden i 
butiker, samt i vilken utsträckning som olika 
händelser polisanmäls. Om en butik varit drabbad 
av en händelse mer än en gång räknas denna 
butik enbart en gång.   

Några fritextsvar från handlarna på frågan  
”Varför polisanmälde du inte butiksstölden?"  
”Jag har polisanmält stölder under perioden 
2004 - 2018 och det har mig veterligen aldrig 
blivit en konsekvens för tjuven. Vi väntar några 
timmar tills polisen kommer till butiken och 
under den tiden ökar risken för att tjuven blir 
aggressiv.” 

”Till och med när vi haft vittnen och kamerafilm  
som bevisning har vi fått svar att det saknas uppslag för att utreda brottet.” 

”Vi har ett gäng som ofta lever om och även hotar i vårat köpcentrum så många vågar ej 
anmäla.” 

” Vi vet att det sker då vi hittar avtagna larm och etiketter i fickor på plagg i butiken.” 

”För att det blir ändå inga påföljder för den som utför brottet. Personen kommer in dagen 
efter och gör samma igen.” 

 
För ytterligare information eller intervju, vänligen kontakta:  
Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, 010-47 18 647  
Hans Tjernström, presschef Svensk Handel, 010-471 86 89 
 

Om undersökningen 
Trygghetsbarometern baseras på en webbenkät till ett randomiserat urval bland Svensk Handels 
medlemsföretag. Enkätundersökningen som riktas till butikschefer eller butiksansvariga genomfördes i början av 
december 2018 och besvarades av 940 butiker. De svarande butikerna i undersökningen speglar fördelningen av 
samtliga medlemsföretag inom detaljhandeln både på läns- och på branschnivå. I undersökningen ingår butiker 
uppdelat på följande delbranscher: Apotek, Bok- och pappershandel, Elektronikhandel och vitvaror, 
Heminredning och möbler, Järn-, bygg- och färghandel, Kiosk, gatukök och servicebutik, Kläder och skor, 
Leksaker, Livsmedel (dagligvaruhandel), Sport och fritid, Ur, optik och guld, Varuhus (utom dagligvaruhandel), 
Annan detaljhandel. 
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Huvudsaklig anledning till varför 
stöld/"snatteri" inte polisanmäls

En polisanmälan leder sällan till någon påföljd

Väktare/butikspersonal hanterade det själv

Saknar bevis/ fann ingen gärningsman
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