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En checklista som jag tagit fram till stöd om man ska se över den fysiska miljön i och utanför
butiken. Med reservation för felaktigheter eftersom jag skrev denna 2019. //Thomas

Trygghetsvandring och skyddsrond – Trygg i butik
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Se över larm och inbrottsskydd
Se över eventuell kameravövervakning och butiksspeglar
Se över eventuella varularm och övrig stöldskyddsutrustning
Hur är butiken utformad? Möjlighet till naturlig insyn/övervakning? Finns
dolda/skymda platser?
Hur förvaras/placeras stöldbegärliga varor?
Finns brottsavhållande avskräckande informationsskyltar? T.ex. ”Vi
polisanmäler alla stölder”, ”Medhavd väska visas upp i kassan”. (För att få en
varaktig effekt är det viktigt att butiken lever upp till budskapet).
Finns tillgång till kundkorgar inne i butiken? Detta för att kunna informera och
erbjuda kundkorg till kunder som bär omkring på varor i famnen.
Används butikskontrollanter eller annan bevakningstjänst? Observera att civil
(dold) väktarbevakning är ineffektiv ur ett brottsförebyggande perspektiv.
Hur ser rutinerna ut kring eventuell kundtoalett, entré och förvaringsboxar?
Finns det tecken på skadegörelse/klotter? Var? Polisanmäl och sanera!
Finns det platser utanför arbetsplatsen som är dolda och känns otrygga?
Behövs det rensning och gallring av buskar och träd för bättre sikt?
Är belysningen på rätt plats och är den funktionell?
Finns det tillräckligt med – eller för många – parkbänkar och papperskorgar?
Godtagbart skick?
Hur är parkeringsplatserna utformade? God insyn och belysning?
Upplevs närmiljön som vacker och trygg?
Är området ödsligt och tomt vissa delar av dygnet?
Vad skulle gå att förbättra? Vad kan ni göra själva? Fastighets- och
markägaren? Kommunen? Polisen?
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Branschanpassat informationsmaterial, checklistor m.m.
https://www.svenskhandel.se/radgivning/arbetsmiljo/saker-i-butik/
https://www.svenskhandel.se/sakerhetscenter/app/
https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/checklistor/
https://www.prevent.se/checklistor/
https://www.datainspektionen.se/vagledningar/kamerabevakning/
https://www.bra.se/forebygga-brott/informationsmaterial.html
http://handelsradet.se/forskning-och-utveckling/forskningsprojekt/fristaendeprojekt/improvement-districts-i-sverige/
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