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Förord 

Vi vill tacka alla som deltagit under processens gång i vår uppsats. Vi vill börja med att 
uttrycka vår yttersta tacksamhet till butikschefer, fokusgrupp samt Camilla Carlsson i 
handelslabbet, som bidragit till att det empiriska materialet blivit komplett. Vi vill även tacka 
Lars Strömberg som varit vår handledare från Högskolan i Borås. Slutligen vill vi tacka alla 
som har gett oss tips och råd genom arbetets gång; våra nära och kära omkring oss. 
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Viktoria Thålin, Amanda Gemmel och Elin Evers  
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Abstract 
In line with the continuing expansion of retail sales, a large amount of product waste is 
added. Loss is the deficit that the company annually lacks precise statistics in order to correct 
actual financial outcomes. By investigating different types of losses and how that can occur, 
we have identified three factors of waste. We also want to investigate what resources would 
be required to reduce loss of clothes in fashion stores, what motivates people to steal and how 
the customer's attitude towards shop surveillance looks. The method was conducted with 
three interviews, an observation and a focus group. Here is the selection of people based on 
their experience with textile stores. In the study we used a theoretical reference frame based 
on two theories. The first is routine activity theory, which manages external loss while the 
other theory, the theft triangle, manages internal loss. We then applied the theories on the 
empirical material to create an analytical basis. The study's conclusion shows that there are 
alternative solutions that can be applied to companies to reduce the loss. The reason why 
these are not used at the moment is because there is a lack of the right commitment and 
resources. 
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III 

Sammanfattning 
I takt med den fortsatt växande detaljhandeln tillkommer en stor del svinn av produkter. Svinn 
är den förlust som företaget årligen saknar exakt statistik på, för att stämma av verkligt 
ekonomiskt utfall. Genom att undersöka olika typer av svinn som är befintliga i dagsläget och 
på vilka sätt dessa kan uppstå, har vi identifierat tre faktorer av svinn.Vi vill vidare undersöka 
vilka resurser som skulle krävas för att minska svinn i modebutiker, vad det är som motiverar 
människor till att stjäla och hur kundens attityd mot bevakning i butik ser ut. Metoden 
genomfördes med tre intervjuer, en observation och en fokusgrupp. Här är urvalet av 
personerna baserad på deras koppling till textila butiker. I studien använde vi oss av en 
teoretisk referensram baserad på två teorier. Den första är rutinaktivitetsteorin, vilken hanterar 
externt svinn medan den andra teorin, stöldtriangeln, hanterar internt svinn. Vi applicerade 
sedan teorierna på det empiriska materialet för att skapa en analytisk grund. Studiens slutsats 
visar att det finns alternativa lösningar som kan appliceras på företag för att minska på 
svinnet. Anledningen till att dessa inte används i dagsläget är för att det är brister i rätt 
engagemang och resurser. 
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1 Inledning 

I det första kapitlet presenteras uppsatsens bakgrund, problematisering och syfte. Efter 
behandlas frågeställningar och hur vi har valt att avgränsa oss. 
 
För närvarande, är framgång inom en bransch beroende av en organisations förmåga att 
matcha sin verksamhet och dess strategi med de snabbt föränderliga kraven och möjligheterna 
på marknadsplatsen (Mclarney och Dastrala, 2001).  
 
Globaliseringen drivs av verksamheters försök att finna nya marknader och att öka sin 
marknadsandel (Ali, 2001). Verksamheter som arbetar för att öka sin marknadsandel påverkas 
av en global ekonomi som kräver fokus på ökad effektivitet och produktivitet då ny 
konkurrens tillkommer. På grund av den ökade globala konkurrensen utmanas 
detaljhandelsföretag att arbeta mer effektivt, för att på så sätt vinna marknadsandelar och öka 
vinsten. Enligt Vinod (2005) är det svårt för detaljister att införskaffa rätt produkter, till rätt 
butik, till ett rätt pris samtidigt som kostnaderna måste hållas nere. Detta leder till en komplex 
försörjningskedja med ett flertal ineffektiviteter som oftast resulterar i försämrad vinst med 
mycket svinn. Följaktligen börjar detaljisterna känna igen rollen och värdet av att svinn måste 
förebyggas för att uppnå företagets finansiella mål. 
 
Svensk Handel (2013) förklarar att butiksbiträden dagligen utsätts för olika typer av kriminellt 
svinn, både kundstölder och stölder som begås av medarbetare, ägare och chefer – vilket 
innebär förlorade intäkter. De ekonomiska förlusterna ett företag utsätts för på grund av svinn 
är allvarliga, men svinn i detaljhandeln innebär även stora arbetsmiljöproblem för personalen. 
Personer som stjäl utsätter de anställda för psykiska påfrestningar och vid konfrontation är 
risken för fysiska skador stor. Stölder utförs inte bara av besökare i butiken utan kan också 
utföras av personal och chefer. När detta sker skapar det misstro och tär på arbetsgruppen men 
kan även skapa enorma personliga konsekvenser för den som blir påkommen. Brottslighet 
som sker internt är oftast känsligt och utsätter både anställda och chefer för stor press. 
 
  



 

 

2 Bakgrund 

Världens företag förlorar årligen 900 miljarder kronor på grund av svinn i butik (Sauser 2007) 
och enligt Dagens Handel (2008) försvinner 12 miljarder kronor varje år från bara svenska 
butiker, men trots ökade säkerhetsåtgärder fortsätter denna siffra att stiga. De beskriver också 
att Sverige är det land som är mest utsatt för organiserad brottslighet bland de nordiska 
länderna och enligt BizIntel (2008) ökade svinnet mellan år 2005 och 2006 i Sverige, medan 
det i andra europeiska länder minskade. 
 
Svensk Handel (2013) beskriver att svinn kan bero på en rad olika faktorer men delas främst 
in i tre huvudgrupper som är: internt svinn, externt svinn och administrativt svinn. Enligt en 
studie utförd av BizIntel (2008) uppskattas 49 procent av svinnet bero på externa stölder, 37 
procent av interna stölder och det administrativa svinnet bestå av cirka 14 procent. Svensk 
handel (2013) förklarar att svinn är den förlust som uppstår i förhållande till det högsta 
resultat som organisationen kan uppnå. Svinnet är en förlust som är helt oförsäkrad och sker 
genom en oavsiktlig eller avsiktlig handling som i sin tur leder till att företagets nettovinst 
försämras eller uteblir helt.   
 
Infratek (2014) beskriver att de största orsakerna till svinn i detaljhandeln är snatteri och stöld. 
Interna och externa stölder har blivit allt svårare att kontrollera då det traditionella 
magnetlarmet inte längre fungerar. Butiker saknar även resurser för att ha tillräckligt med 
personal som täcker upp alla delar av en butik. Kameraövervakning som täcker dessa 
avdelningar kan istället komma att påverka kundernas integritet och i slutändan påverka 
kundlojaliteten. Södermanlands nyheter (2014) beskriver, att enligt en undersökning utförd av 
landets länsstyrelser har 693 butiker granskats angående olaglig kameraövervakning och 327 
av dem fått anmärkning. Svinnet inom detaljhandeln fortsätter att växa trots att förebyggande 
åtgärder vidtas för att minska problemet. Detta resulterar i att näringsidkaren måste täcka upp 
dessa förluster genom att räkna med det i sin prissättning, som i sin tur leder till att kunden får 
betala ett högre pris på produkterna. Det många konsumenter inte vet om är att det i slutändan 
är kunden som påverkas. Externa stölder kostar i genomsnitt varje familj mer än 2000 kronor 
per år och till följd av denna prishöjning kan relationen mellan detaljist och kund komma att 
påverkas negativt. Det är dock inte bara kunden som får betala ett högre pris, utan även 
näringsidkaren, som riskerar utebliven försäljning då det finns konkurrerande företag med 
lägre priser, som onlineföretag (Matthew 2010; Capers 2008). 
 
Gross-Schaefer et al (2000) anser att stölder har blivit ett stort problem som inte längre går att 
ignorera. De menar att en proaktiv strategi kan hjälpa dem att hantera problemet, genom att 
identifiera de situationer som gör det möjligt för stöld. Ett företag har många aktiviteter att 
kontrollera och överlag är 1,9 % av svinnet kläder och 3,8 % klädaccessoarer, resterande av 
det svinn som undersökningen innefattar är allt från skönhets- och hälsoprodukter till 
elektroniska produkter (Svensk Handel 2013). Svinn kan liknas vid ett isberg, vi ser toppen 
men under ytan döljer sig en omfattande okänd storhet (BizIntel 2008). 
 
Internt svinn, det vill säga stöld som utförs av anställda, är mycket kostsamt för stora 
kedjeföretag och ännu svårare att eliminera. Oftast förstår inte arbetsgivarna hur mycket 
pengar företag förlorar på grund av svinn och de vet heller inte vilka åtgärder som kan vidtas 
för att lösa problemet.  Det finns en rad olika teorier som förklarar varför arbetstagare stjäl 
från arbetsplatsen. Det kan bland annat bero på deras ekonomi, orättvisa, social ojämlikhet 
eller helt enkelt för att möjligheten att stjäla finns där. Den främsta anledningen till varför 
människor stjäl, är att individen i fråga sätter värde i materiella ting, för att på så sätt uppnå en 
viss social status (Gross-Schaefer, A. et al 2000;  Moorthy, M. Krishna. et al 2014). 



 

 

 
Gross-Schaefer, A. et al (2000) menar på att det i dagsläget finns tre sätt att förhindra stöld på 
arbetsplatsen, dessa är; 1. Hålla potentiella tjuvar borta från arbetsplatsen med hjälp av 
personliga intervjuer, referenser eller kreditupplysning. Till exempel kan bakgrundskontroller 
minska stölder med cirka 50 %. 2. Förebygga potentiella brott med hjälp av 
övervakningskameror, finansiella kontroller och möjligheter för anställda att rapportera om 
misstänkt brottslighet på arbetsplatsen. Företag kan även utbilda sin personal i att vara 
uppmärksamma och på så sätt är det lättare att upptäcka brott. 3. Att ta hand om problemet när 
det uppstår, det vill säga konfrontera och hantera personal när de ertappas med ett brott (ibid). 
 
För att sammanfatta problemet, blir det allt svårare att kontrollera svinnsituationerna i 
detaljhandeln, gällande övervakning, larm och personal. Det finns även en bristande kunskap 
om hur problemet kan lösas, vi har därför valt att undersöka detta. 
  



 

 

3 Intern stöld 

3.1 Behovet av förebyggande åtgärder för att minska interna 
stölder 

Gross-Schaefer, A. et al (2000) delar in förebyggande åtgärder för att minska stölder gjorda 
av arbetstagare i tre steg. Steg 1, handlar om att skapa en etisk miljö uppifrån ledningen och 
ner till de anställda med fokus på rättvisa och etik. Stölder av anställda är ett problem som rör 
alla delar i en organisation, det är således viktigt för ledande befattningshavare att vara 
positiva förebilder. Vid hantering av stölder gjorda av anställd måste alla arbetstagare vara 
lika värda. Det vill säga att konsekvenserna det leder till ska vara det samma, även för ledande 
befattningstagare. Anledningen till detta är för att de anställda på lägre nivåer inte ska 
uppfatta stölder som acceptabelt inom organisationen, oavsett arbetsposition. Generellt sett, 
stjäl inte arbetstagare av människor de beundrar eller ser upp till. Därför måste företaget sätta 
tydliga, både etiska och moraliska regler, om hur anställda som inte följer lagen kommer att 
möta konsekvenser. Steg 2, utveckling av ett företags “Mission Statement” som används för 
att kommunicera syftet med organisationen med hjälp av exempelvis kultur och värderingar. 
Detta är en process som utvecklas med hjälp av alla i organisationen. När en människas 
individuella värderingar stämmer överens med en organisations värderingar, arbetar 
medlemmarna i organisationen tillsammans mot ett gemensamt mål eller syfte. En 
organisations kultur och värderingar skapar gemenskap och på så sätt ett enormt engagemang. 
Steg 3, genomföra etik- och moralutbildningsprogram, som har visat en mätbar påverkan på 
attityder hos anställda, ledningen och deras benägenhet att stjäla genom att införa etiska 
metoder och individuellt personalansvar. Enkelt uttryckt, personliga etikutbildningar på 
företagsnivå syftar till att vägleda anställda mot förbättrat etiskt beslutsfattande, med 
förståelse för att det inte är etiskt att stjäla från en verksamhet, även om andra anställda har 
tolererat sådana metoder förr (ibid). 

3.2 Potentiella lösningar för att minska stöld 
I en artikel skriven av Kidwell, Roland E & Kochanowski, Susan M (2005) diskuteras vikten 
av att utbilda sin personal i att identifiera avvikande beteenden på arbetsplatsen, med hjälp av 
etik- och moralutbildningar. Mer genomgående bakgrundskontroller, mer 
övervakningskameror och tillämpade åtgärder, kommer inte att skapa en förtroendefull 
arbetsmiljö. Detta skapar snarare en “vi” och “dem” känsla på arbetsplatsen. Det finns snarare 
ett desperat behov av att ta itu med de verkliga orsakerna och brist på personlig etik och moral 
som ofta är orsaken till att stöld och snatteri sker. Genom att utbilda personalen inom ämnet 
kan företag minska stölder, öka lojalitet och kommunikation mellan de anställda och företaget 
men också skapa en förtroendefull och trygg arbetsmiljö som kan hjälpa företag att motverka 
interna stölder (Gross-Schaefer, A. et al 2000; Moorthy, M. Krishna. et al 2014). 
 

3.3 Brottsprevention genom arkitektonisk design 
Inom den kriminologimultidisciplinära ansatsen, handlar brottsprevention genom 
arkitektonisk design om att avskräcka beteenden som är kriminella genom att konstruera 
miljöer på ett sådant sätt att brott reduceras. CPTED-strategin är ett upplägg vars syfte 
grundar sig i att påverka de handlingar som en gärningsman utför vid brottsplatsen. Sedan 
1970-talet, har CPTED haft en vital roll inom, den vi idag ser på som den moderna 
kriminologin och har resulterat i att fokus växlat från brottslighetens sociala dimensioner till 
de mer situationsspecifika dimensionerna (Crowe 1999). 



 

 

Syftet med utformningen är att om en situation eller plats är brottsfrämjande, kan arkitektur 
påverka de fysiska egenskaper som platsen besitter. Platsen som utformas med en medveten 
design, kan omstruktureras på så sätt att det ges en brottspreventiv verkan, designen kan vara 
att det inte finns några uppenbara ”blinda vinklar”, det vill säga vinklar där personal i en butik 
inte ser eller att det inte ska finnas mer än en utgång, etcetera. CPTED har tre olika 
huvudsakliga förutsättningar som tas i åtanke vid utformandet av en miljö via arkitektur. Den 
första är naturlig övervakning och att öka upptäcktsrisken, den andra är naturlig 
åtkomstkontroll för att på så sätt minska möjligheter och rädslan för brott. Den tredje är 
naturlig territoriell förstärkning, detta för att öka den sociala kontrollen över platsen. Det 
handlar alltså om att ta vara på den ytan som finns och på så sätt övervaka samt utforma den 
ytan så att risken för brott reduceras, i så stor grad som möjligt. I konstruktionen av miljön ska 
placering av in- och utgångar samt belysning tas till hänsyn (ibid). 

4 Extern stöld 

4.1 Integritet 
För att kunna skapa en förtroendefull miljö på arbetsplatsen måste kundernas och 
arbetstagarnas integritet tas till hänsyn. Detta har studerats under decennier och Palmer (2005) 
menar på att, i takt med den teknologiska utvecklingen, har perceptionen av individuell 
integritet korrigerats. Genom uppbyggnaden av ett persondatasystem, där företag samlar in 
information i form av personnummer och användandet av övervakningskameror skapades ett 
nyfunnet integritetshot. Så skapades också rädslan för kränkande av konsumenters privatliv 
(ibid). 

Rapp et.al.(2009) belyser i sin artikel att konsumenternas problemområden kring integritet 
kan delas in tre huvudgrupper: Öppenhet, Till vilken grad de är medvetna om insamling av 
personlig data samt konsekvenserna om den skulle spridas. Säkerhet, skriftlig redogörelse för 
att garantera att den informationen som samlats, skyddas. Ansvar, att konsumenterna ska få 
passande kompensation vid felaktig hantering och fel registratorn av data som insamlats. 
Detta sätt att kategorisera är endast lämpligt då individens rättigheter ger konsumenterna rätt 
att vara liberala och konservativa i delningen av informationen. Regan (2002) stärker denna 
teori i sin artikel, då han menar på att värdet av integritet, ska ställas gentemot andra värden 
som ett samhälle eller en individ kan behöva skydda. Exempelvis samhällets behov att inneha 
uppsikt på människors handlingar. Rapp et.al.(2009) nämner också att misstroendet som kan 
uppfattas hos konsumenterna oftast bygger på en brist i politiken kring hur informationen 
hanteras och att integriteten hos konsumenterna upprätthålls. Här menar författaren på att 
annonsörerna och marknadsförarna ska utnyttja tillfället och göra ett försök till att etablera 
relationer. För skapa ett förtroende på lång sikt så rekommenderas en utveckling av 
integritetsskyddet. 

Konsumentens snatteri- och stöldbeteende bestämas av personens intention genom att inte 
utföra eller utföra ett handlande. Dessa intentioner bestäms i sin tur av tre faktorer: Attityd, 
subjektiv norm och upplevd kontroll. Attityd syftar till individens negativa eller positiva 
utvärderingar av handlandet. Den subjektiva normen riktar sig till individens perception 
sociala krav att prestera eller inte prestera i handlandet. Den upplevda kontrollen syftar till 
individens uppfattning av hur svårt eller lätt utförandet av handlandet kommer att vara. Dessa 
tre faktorer hänvisas till ett så kallat globalt mått som tillsammans påverkar 
beteendeintentioner. Även om de tre faktorerna är så pass omfattande måste variabler såsom 
personlighet, sociala omständigheter och demokratiska egenskaper vägas in. I studien visade 
det att attityden hos respondenterna hade en stark övertygelse om att det fanns ekonomiska 



 

 

fördelar med brottslighet och deras ångest från riskerna av handlandet. Till förvåning visade 
det att den ekonomiska delen var starkare enligt respondenterna gentemot den upplevda 
ångesten. Även subjektiva normen och den upplevda kontrollen visade sig ha stor betydelse. 
Sammanfattningsvis visade det att perceptionerna av subjektiv norm och upplevd kontroll 
skulle kunna ses som influens emot attityden hos individen. (Tonglet, 2001)  

4.2 Teknologi 
Enligt Sparks (2009) står RFID för Radio Frequencey Identification, som är en teknik 
grundad på att radiovågor överför data. För att denna typ av teknik ska fungera så behövs tre 
saker; en tagg, en läsare och ett datasystem. När det kommer till "taggarna", kan de se ut på 
diverse olika sätt. Vissa av dem kan vara mikroskopiskt små eller relativt stora, i material 
bestående av papp, plast eller en mängd av olika material som variant. Själva meningen med 
taggen är att den innehåller ett mikrochip och en antenn, som kommunicerar med en RFID-
läsare. När taggen kommer nära läsaren så läses information av och radiovågorna översätts 
via ett datorsystem till en typ av visuell information. När taggarna används i butik, taggas alla 
produkter och det kan sedan skapas en informationsbank om varje produkt, där fakta om 
produkten samt status på den presenteras för de som jobbar i butiken. De möjligheter som 
benämns är att tekniken väl på plats kan vara oändliga, när butiken väl verkställt systemet. 
Olika funktioner som går att sätta in i verk är att stöldskydda, hjälp vid inventering och 
“kommunikation” med kläderna i butiken.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: RFID-tagg- Infogad bild ger en visuell förklaring av hur taggen fungerar i praktiken, 

Handelslabbet blogg.  (Handelsblogg 2013) 
 
Metro (2015) beskriver i sin artikel att allt fler butiker registrerar konsumenter och deras 
konsumtionsmönster med hjälp av olika tekniker. Ny teknik från Panasonic, i form av en 
övervakningskamera, registrerar inte bara kundernas konsumtionsmönster utan registrerar 
även konsumenternas ålder och kön. Med den nya tekniken följer också frågor kring 
kundernas integritet. Trots detta har reaktionerna som uppkommit från konsumenter varit 
väldigt positiva. För att skydda konsumenternas integritet har man i andra butiker valt att göra 
detta till ett val för kunden. Det ska alltså vara en aktiv handling via Bluetooth eller genom en 
App, som kunden själv väljer att slå på när de går in i butiken. Detta för att till exempel kunna 
utforma individuella erbjudanden för varje kund.  



 

 

5 Syfte 

Syftet är att belysa olika varianter av svinn och undersöka alternativa lösningar som kan 
minska svinn i modebutiker både internt och externt.  
 

5.1 Forskningsfrågor 

● Vilka resurser skulle krävas för att minska svinn i modebutiker? 
● Vad motiverar människor till att stjäla?  
● Vilken attityd har kunder mot bevakning i butik?  

  



 

 

6 Metod och material   

I detta avsnitt kommer vi att presentera de olika metoder som vi har valt att använda oss utav 
för att uppfylla vårt syfte och svara på våra frågeställningar.  

6.1 Litteraturgenomgång 
För att undersöka olika varianter av svinn och alternativa lösningar som kan minska svinn i 
modebutiker både internt och externt, valde vi att inleda studien med att göra en 
litteratursökning. Detta för att ge författarna en större förståelse kring ämnet. Litteraturen som 
valdes att studera var tidigare forskning genom vetenskapliga artiklar, böcker och 
kurslitteratur. De vetenskapliga artiklarna söktes upp med hjälp av Summon som är 
bibliotekets sökmotor på högskolan i Borås. Vid sökningar användes nyckelorden som är 
valda till denna uppsats. 
 
Vi har använt oss av primär- och sekundärdata. Enligt Patel och Davidson (2011) är 
primärdata den fakta som är insamlad av interna källor, medan sekundärdata är information 
insamlad från externa källor. Sekundärdata kan innefatta tidigare forskning kring ämnet, olika 
teoretiska modeller, årsredovisningar eller tidskrifter (ibid). För att skapa en grundläggande 
kunskap kring ämnet valde vi att inleda med att söka efter fakta med hjälp av sekundärdata. 
Vår primärdata är kvalitativ data som vi samlat in från semi-strukturerade intervjuer, vilket 
har genomförts med två butikschefer och en fokusgrupp. I vår teoretiska metod används två 
modeller; “Routine activity theory” och “The theft triangle”, som behandlar intern samt extern 
stöld.  

6.2 Intervju 
Enligt Ahrne och Svensson (2015) visar kvalitativ data olika värderingar såsom smak, 
beröring, händelser eller en bild. Medan kvantitativ data består av statistiska siffror och 
material. Vidare beskriver Ahrne & Svensson (2015) att det är svårt att förklara social 
samverkan, det vill säga verkliga händelser, när kvantitativ data används. Då syftet med 
uppsatsen är att belysa olika varianter av svinn och undersöka alternativa lösningar som kan 
minska svinn i modebutiker både internt och externt, riktar vi oss till händelsen, därav har vi 
valt en kvalitativ metod. Utformandet av kvalitativ metod samlades in via intervjuer med två 
butikschefer på två olika företag och genom en fokusgrupp. Det som karakteriserar kvalitativa 
intervjuer är att de baseras på personens egna åsikter och slutsatser. Även intervjuarens 
förkunskaper och förförståelser ligger till stor vikt i om huruvida intervjuns resultat blir 
relevant. En kvalitativ intervju ger intervjuaren möjlighet till att ställa följdfrågor och följa 
upp punkter under intervjuns gång, för att på så sätt få en tydlig bild av respondentens 
uppfattning (Widerberg 2002). Enligt Ejvehård (2009) används intervjuer för att insamla 
sådan fakta som inte går att hitta i böcker eller i vetenskapliga artiklar. I vårt fall innefattade 
det information från hur de olika butikscheferna arbetade med förebyggandet av svinn i 
butikerna och hur konsumenternas syn på svinn och kamerabevakning var i fokusgruppen. Vi 
valde att göra semistrukturerade intervjuer med de två nyckelpersonerna från företagen. 
Ahrne & Svensson (2015) menar på att användningen av denna struktur skapar möjlighet att 
använda stängda frågor som oftast har två eller fler svarsalternativ exempelvis ja och nej. För 
att sedan komplettera med öppna frågor som inte har ett givet svarsalternativ och därav ger 
djupare svar beroende av individen (ibid).  Harboe (2013) beskriver att en intervju bidrar till 
att skapa personlig kontakt med respondenten samt att en intervju garanterar att alla frågor 
bevaras.Vi ansåg dessa två metoder var passande till vår undersökning då det gav oss 
möjlighet att analysera och tolka svaren från respondenterna. Detta för att slutligen få en 



 

 

sammanfattad bild av hur de olika företagen arbetar med svinn, även hur respondenterna i 
fokusgruppen såg på ämnet och idéer till alternativa lösningar.  

6.3 Fokusgrupp  
Enligt Bryman och Bell (2011) består en fokusgrupp av utvalda personer som samlas i grupp 
för att diskutera ett valt ämne. Där gruppens storlek, syfte och tillvägagångssätt är förbestämt. 
De beskriver även att genom att genomföra en fokusgrupp skapas möjligheten till att 
undersöka ämnen mer djupgående. Deltagarna diskuterar ämnen på olika sätt och har chansen 
att få reagera, ändra eller svara på andra deltagares åsikter. Där kan de resonera fritt och ta till 
sig ny kunskap. Då vi i forskningsfrågor valde att fokusera på exempelvis vilken attityd 
kunder har mot bevakning i butik. Ansåg vi att en fokusgrupp var en bra metod att använda 
sig av eftersom vi strävade efter att få deltagarnas egen åsikt kring frågeställningarna. Ahrne 
och Svensson (2015) menar på att genom fokusgruppsdiskussioner mellan deltagare med 
samma gemensamma åsikter och tankegångar i grunden, främjar till en diskussion. Vilket de 
menar på resulterar i högre reflektionsnivåer av förståelse hos en själv och de andra 
deltagarna. De förklarar vidare att detta visar på att metoden därav bidrar med en ökad 
förståelse och en ny kunskap kring det valda ämnet. 
 
Inför vår fokusgruppsintervju valde vi att använda oss av, likt intervjuerna som är gjorda med 
butikscheferna, semistrukturerade frågor. Genom att använda oss av dessa i fokusgruppen gav 
det diskussionen en riktning, så att deltagarna inte kom för långt från ämnet. Bryman och Bell 
(2011) belyser vikten i att ha en struktur att gå efter, för att få fram relevant material. De 
nämner även vikten i att inte ha den helt strukturerad då det inte lämnar något utrymme för 
intressanta åsikter eller frågeställningar.  
     

6.4 Utförandet av intervjuer med butikscheferna 
Intervjuerna genomfördes fysiskt vid två olika tillfällen. Första intervjun genomfördes i 
Eskilstuna den 18 April och den andra intervjun i Borås den 20 April. Båda intervjuerna ägde 
rum i butikchefernas respektive butik.Vi informerade även respondenterna att vi önskade föra 
ljudinspelning under intervjutillfällena, för ha möjlighet att återspela den. Av att föra en 
inspelning av intervjuerna menar Bryman och Bell (2011) att respondenternas ordval och 
uttryck kan fångas. Båda butikscheferna godkände att bli inspelade under intervjuerna, vilket 
gjorde att moderatorn kunde fokusera på personen som intervjuades, utan oro över att någon 
viktig detalj skulle missas. 
 
Vi inledde intervjuerna med att presentera kortfattat arbetet och dess syfte. Vid 
intervjutillfällena använde vi oss av intervjuguiden1 som förberetts innan mötet, för att skapa 
en röd tråd. Vi valde att blanda både stängda- och öppna frågor där butikscheferna hade 
möjlighet att utveckla svaren om så önskades. Intervjuerna transkriberades efter varje tillfälle 
genom att lagras elektroniskt, där skrevs butikscheferna in som nummer 1 och nummer 2 för 
att särskilja dem. Transkriberingarna av intervjuerna förvaras hos författarna på privata 
datorer för att finnas tillgängliga om så önskas. En sammanfattning av intervjuerna 
genomfördes, där vi tog upp det som ansågs var av mest relevans för resultatredovisningen. 
  

 

                                                
1 Kan läsas i bilagor på s.33 



 

 

6.5 Utförandet av fokusgrupp 
Fokusgruppen genomfördes den 19 April på Textilhögskolan i Borås. Där placerades gruppen 
i ett enskilt rum för att det inte skulle uppstå några störningsmoment. I fokusgruppen deltog 
sex respondenter med olika erfarenheter och åsikter. Det sammanställda materialet baseras på 
ett kundperspektiv. 

Frågorna som ställdes av moderatorn ledde inte diskussionen, utan var ett stöd för 
diskussionsämnen. Mötet varade i cirka 60 minuter, där syftet var att undersöka kundernas 
tankar rörande bland annat integritet i förhållande till övervakning i butik. Fokusgruppen 
bestod av personer som blev slumpmässigt tillfrågade på Textilhögskolan. Förfrågan om att 
ställa upp i en fokusgrupp, ställdes till åtta personer, varav två avböjde. Mailadresser från 
vederbörande dokumenterades för att i efterhand kunna skicka ut ett mail till samtliga 
deltagare om plats, tid och datum för fokusgruppen. Innan intervjun utformades 
semistrukturerade frågor, för att använda som underlag under diskussionens gång. Moderatorn 
ställde vidare följdfrågor, för att leda konversationen i rätt riktning för att diskussionen inte 
skulle innefatta irrelevant information. Enligt Magne Holme och Krohn Solvang (1991) är det 
viktigt att inte dela med sig av egna åsikter och uppfattningar under mötets gång då detta kan 
påverka svaren från deltagarna. Detta var något som vi var noga med under diskussionerna. 
Vi var även noga med att alla i gruppen skulle känna sig delaktiga. Med godkännande från 
deltagarna spelades samtalet in och sammanställdes därefter. 

6.6 Urval 
Enligt Bryman (2011) ska urvalsprocessen vara strategisk och målinriktad. Han menar att 
personerna som intervjuas ska vara relevanta för arbetets ämne och svara på uppsatsens 
forskningsfrågor. Även Ahrne och Svensson (2015) belyser vikten i att välja rätt personer att 
föra intervjuer med och att de ska anpassas efter konstruerade forskningsfrågor. Med detta i 
åtanke valde vi fyra företag som riktade in sig på kvinnligt mode med liknande koncept. 
Informationen fann vi genom att göra en sökning på internet, där utbudet lätt kunde 
analyseras. När vi valt ut passande företag kontaktade vi dem via mail, där vi förklarade vilka 
vi var och intervjuernas syfte, samt önskan om att få intervjua butikschefen. Två av företagen 
svarade och gick med på att bli intervjuade av oss. På grund av tidsbrist fanns inte 
möjligheten att kontakta ytterligare två företag. Detta fick vi ha i åtanke när vi analyserade 
resultatet. Butikernas placering valdes ur ett bekvämlighetsurval. En av författarna höll en 
intervju med en butikschef i Eskilstuna och en av författarna höll en intervju med en 
butikschef i Borås. 
 
Valet av deltagare i fokusgruppen utfördes i ett bekvämlighetsurval som enligt Bryman och 
Bell (2011) är de personer som är mest tillgängliga och lämpliga till det valda ämnet. Vi valde 
även att begränsa åldern på deltagarna till 18-30 år och personer som regelbundet besöker 
klädbutiker. Vi eftersträvade att köpupplevelsen skulle vara färsk hos kunderna, för att på så 
sätt få tillförlitliga svar. Anledningen till att vi inte höll fler fokusgrupper var på grund av 
tidsbrist. Enligt Bryman och Bell (2011) tar ytterligare grupper längre tid att analysera då 
materialet ökar samt komplexiteten, vilket leder till att mer tid krävs på analysen. Vi fick ha 
detta val i beaktning när vi analyserade materialet. Vi valde att ha sex deltagare i gruppen då 
det enligt Bryman och Bell (2011) är viktigt att inte ha en för stor mängd deltagare i 
fokusgrupper. I större grupper finns det risk att deltagarnas personliga åsikter inte kommer 
fram och kan därav sänka engagemanget, vilket kan resultera i att en diskussion är svårare att 
uppnå.  



 

 

6.7 Anonymisering 
Med tanke på etiska aspekter har butikscheferna, företagen och deltagare i fokusgruppen 
anonymiserats. Därför har vi valt att använda oss av benämningarna “butikschef 1” och 
“butikschef 2” samt “respondent”. Genom att informera respondenterna om att deras namn 
skulle bytas ut i uppsatsen, gav det som följd att de kunde uttrycka sig fritt och inte skulle 
påverkas av företagen de arbetar för.  

6.8 Kritiska aspekter  
Under uppsatsens gång har syftet och frågeställningarna legat till grund för de metoder vi valt 
att arbeta med. De valda metoderna, fokusgrupp och intervjuer, gav oss djupare förståelse 
kring ämnet, vilket har haft en stor betydelse när vi besvarade våra forskningsfrågor och 
skulle uppnå vårt syfte. Vi är medvetna om att det finns nackdelar med de valda metoderna. 
Bryman och Bell (2011) menar på att man inte kan generalisera resultatet i en fokusgrupp 
eller intervju. Vilket de menar på kan göras om man skulle valt en kvantitativ metod. Även 
vårt urval kan kritiseras, då vi valt ett bekvämlighetsurval och inte ett sannolikhetsurval (ibid). 
Vi saknade dock både resurser och tid för att göra ett sannolikhetsurval, därav kan vårt urval 
inte spegla alla konsumenter utan endast de som deltog i fokusgruppen. Vi hade gärna sett att 
fler företag ställt upp i intervjuer för att även där stärka materialet. Resultatet av fler intervjuer 
hade bidragit med att stärka materialet eller bidragit med nya synsätt och tankar kring 
lösningar som kan komma att minska svinn. Under studiens gång var vi noga med att särskilja 
våra egna åsikter och kunskap kring ämnet, som skulle kunna haft någon påverkan på 
resultatet. Vi vill även notera att vårt resultat inte kan spegla verkligheten, då vi anser att det 
krävs en mer djupgående studie med fler intervjuer av olika företag, fler fokusgrupper och 
eventuellt en komplettering av ytterligare metoder för att kunna uppnå det. Vi anser att med 
hjälp av våra valda metoder kommit så nära verkligheten som vi haft resurser till.  
 
För att mäta undersökningens validitet var urvalet av artiklar till vårt valda syfte väl anpassat. 
Då det inte har genomförts många undersökningar kring det valda ämnet var utbudet på 
sökord begränsat. Källor som utförts tidigare än år 2000 kan anses bristande. Gällande de 
teoretiskt valda modellerna ställer vi oss kritiska då forskningen kring dessa genomfördes 
1993 och 1994.  
 

  



 

 

8 Teori 

I teorikapitlet kommer vi förklara de olika begrepp och fakta som finns, med hjälp av tidigare 
publicerad litteratur för att sedan koppla till analys och slutsatser. 

De teorier vi valt riktar först in sig på förövaren i butiken, samt motivationen för en person att 
begå ett brott i en butik. Den andra teorin handlar om på vilka grunder den anställda finner 
behovet av att stjäla från sin arbetsplats. Vi kommer i analysen använda oss av samtliga 
teorier som underlag för att skapa en förståelse inom den provokation som uppstår från båda 
håll i en butik. 

8.1 Extern Stöld 

8.1.1 Rutinaktivitetsteorin 
Rutinaktivitetsteorin är den teori som är återkommande inom kriminologi och en metod för 
brottsprevention och brottsbekämpning. 1979 formades teorin av de två amerikanska 
kriminologerna Lawrence Cohen och Marcus Felson, teorin bygger på en Rational choice-
teori. Teorin placeras oftast inom en kategorin kontroll- och tillfällestrukturteori, som är 
kriminalpolitiskt sett, ideologiskt konservativ och skiljer sig därmed ideologiskt från 
konfliktteorierna. Tillsammans utgår rutinaktivitetsteorin från Rational choice-teori. Rational 
choice-teorin är grunden till den dominerande administrativa kriminologin. Teorin innefattar 
orsaker till varför personer begår brott i butiker (Clarke & Felson 1993). 
 
Teorin menar på att brottslighet är något som är normalt och kan bero på de tillfällen som 
erbjuds. Detta är ett resultat av att brott begås hela tiden och inte är spektakulärt eller 
dramatiskt. Det som kan vara underliggande till brottsliga aktiviteterna kan bero på 
vardagslivets rutiner såsom skola, arbete, fritidsaktiviteter och sömn. Det finns strukturella 
förhållanden inom teorin, som ursprungligen är rumsliga och tidsmässiga omständigheter som 
rör hela samhället, på sätt påverkar det hela dess utveckling. Teorin har ett makroperspektiv 
som försöker underlätta förståelsen till varför det uppstår brott samt de förändringar som sker 
i samhället på grund av de, teorin undersöker dock inte varför vissa personer begår mer brott 
än andra. De konsekvenser som uppstår av teorin, resulterar i att det inte sker några avgörande 
förändringar i samhället, då stor del brottsligheten påverkas av våra vardagliga rutiner (ibid). 

8.1.1.1 Syfte 
Huvudsyftet med rutinaktivitetsteorin är att förklara de förändringarna som uppstår i 
brottsnivån på en aggregerad nivå, vilket utspelar sig i en makroteori. Teorin menar att 
förändringar i vardagsbrottsligheten såsom skadegörelse, stöld och inbrott är innerligt 
sammanhängande med vardagens olika situationer och de rutiner som tillkommer. De 
förutsättningar för den brottslighet som uppstår grundas och samspelar mellan aktioner från 
tre olika faktorer; motiverad förövare, lämpligt objekt och avsaknad av någon form av 
avskräckande faktorer, teoretiskt kallat kapabla väktare. Det som syftar till kapabla väktare 
kan exempelvis vara en närvaro av människor i butiken, bevakningssystem såsom kameror 
eller väktare eller miljöer som är designade för att minska brottsprevention. När modern 
brottsprevention undersöks, används rutinaktivitetsteorin som utgångspunkt, brotten baseras 
på följande antaganden: 

 
• De flesta brott som uppkommer är snatteri och småstölder. 
• De flesta brott som sker i butiken, rapporteras inte till polisen. 
• Brott är varken spektakulärt eller märkvärdigt; det är vardagligt och händer hela tiden. 



 

 

 
• Brottslighet i helhet är opåverkat av sociala orsaker som fattigdom, ojämlikheter och 

arbetslöshet (ibid). 
                                                    
Rutinaktivitetsteorin kan undersökas med utgångspunkt i “Rational choice”-teori, det är ett 
teoretiskt ramverk för att i praktiken finna förståelse för hur det sociala och ekonomiska 
beteendet uppstår hos människor. Det handlar i helhet om hur människor agerar rationellt med 
samspelande för sitt eget intresse, alltså att maximera sina tillgångar och vinster med en så 
minimal kostnad som möjligt. När det kommer till övervägande till stöld, analyserar 
människan sina chanser vid en stöld; kommer jag att bli påkommen? Samt gör en 
riskbedömning som grundar sig ifall det är värt att genomföra handlingen. Om objektet inte är 
tillräckligt övervakat, värdet är tilltalande och personen anser risken att bli påkommen vara 
låg; så skapas ett brottstillfälle av förövaren. “Rational choice”-teori är själva basen i 
rutinaktivitetsteorin, samt diverse strategier som involverar den kontroll som avgörs av en 
situationell brottsprevention och är en avgörande faktor inom kriminologi (ibid). 
 
De grunder som rutinaktivitetteorins baseras på värderas i tre delar och figur 1 visar dem i ett 
samspel;      

• “A likely offender”- är en motiverad förövare till att begå brott.  
• “A suitable target”- ett lämpligt objekt för en förövare. 
• “The absencen of a capable guardian”- Avsaknaden av kapabla väktare att 

övervaka situationen  
(ibid)  
 

 

 

 

 

 

 

      

Figur 1:Rutine activity theory (Felson och Cohen u.å). 

I teorin menas det på att om ett av de tre elementen tas bort ur ekvationen, kan ett brott 
antingen undvikas och i vissa fall förhindras helt. Det som är målet med teorin är att brott som 
innefattar de tre olika beståndsdelarna praktiskt taget gör att det blir svårare att begå brott. Om 
exempelvis närvaron av personal eller väktare i butiken finns tillgänglig kan det få en person 
motiverad till stöld att känna risken för att bli upptäckt mer påtaglig.  Det kan även handla om 



 

 

mer intensiv kamerabevakning i butiken, mer tekniskt skydd i form av larm på varor samt 
minska tillgängligheten i butiken på de varor som anses ha högt värde. Det som även kan 
göras i butik är att minska motivationen, den motivation som kan vara en avgörande faktor till 
att brott begås. Det som sägs motivera en förövare att genomföra ett brott, kan exempelvis 
vara 4 kriterier som sammanställer ett lämpligt objekt: 
 

• Objektets             tröghet        
• Objektets             tillgänglighet 
• Objektets             synlighet     
• Objektets             värde 

(ibid) 

8.1.1.2 Teorins nackdelar 
Teorin om rutinaktivitet är en kontroversiell byggsten inom sociologin, här påstås det vara till 
övergripande del att de sociala-och ekonomiska faktorerna är det som framhäver de 
bakomliggande orsaker till brottsligheten. Teorin har visat sig stark vid explikationen av brott 
som i slutändan enkelt kan neutraliseras, såsom upphovsrättsbrott, stöld på arbetsplatser och 
företagsbrottslighet (Clarke & Felson 1993). 
 

8.2 Intern Stöld 

8.2.1 Stöldtrianglen  
Det kan finnas tre underliggande faktorer till att interna stölder sker på ett företag. Det första 
kan vara stress som den anställde känner inför de ekonomiska skyldigheter denne har, 
exempelvis som hyra eller räkningar. Den andra faktorn är rationalisering hos den anställde. 
Detta beror på en inre påverkan, där dålig lön och orättvis behandling sänker personalens syn 
på företaget och bidrar till bristande respekt. Här utvecklas rationalisering kring stöld på 
arbetsplatsen. Det sista steget i triangeln är den sammansvetsade påverkan utifrån de 
ovannämnda faktorerna tillsammans. När den anställde känner sig alltmer stressad och 
rationaliserar mer kring stöld på arbetsplatsen, allt som behövs för att en stöld på arbetsplatsen 
ska bli, är en faktor; chansen att inte bli sedd. Teorin innefattar grunden till att den anställde 
motiveras till stöld på sin arbetsplats (Henry 1994). 

 
• Social och ekonomisk press, som skapar behov 
• Förmågan att rationalisera stöld som okej 
• Ett riskfritt tillfälle  
(ibid) 

 

 

 

 

 

Figur2: The Theft Triangel (Rosten 2011). 



 

 

8.2.1.1 Behov, rationalisering och tillfälle 
Integritettest påvisar i artikeln att en ärlig människa inte kommer att stjäla, såvida de tre 
stegen som nämns ovan möts parallellt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Här kan en 
arbetsgivare ställa sig själv frågor baserade på de tre punkterna och deras innebörd. 
Exempelvis som påvisats i tidigare avsnitt beskrivs som de ekonomiska skyldigheter den 
anställde har och de behov som skapas på grund av det. Detta kan även innebära skulder som 
kan bli svåra att betala av på grund av en låg lön. Frågan som hänvisas till teorin blir då “vad 
kan en arbetsgivare göra för att förhindra stöld?” (ibid). 
 
Den andra faktorn som kan ligga till grund för stöld på arbetsplatsen är rationaliseringen av 
stöld. Här finner arbetstagaren en anledning till att stjäla, för att den känner sig förtjänt av det. 
Ett exempel som Jack Henry (2014) ger är att; om pengar från ett företag skulle försvinna, och 
arbetsgivaren beslutar sig för att jämt fördelat dra bort pengar från vardera anställdes lön, 
oavsett vem som gjort det. Då kan det uppstå en situation där den anställde som är oskyldig 
känner att den förtjänar att få tillbaka det som drogs av lönen,  utan att meddela arbetsgivaren, 
med motivationen ”jag tog endast det som rättmätigt är mitt”. För att förhindra den typen av 
stöld i framtiden kan butikschefen ställa sig frågan “vad bör ändras i processen för att 
förhindra?” (ibid). 
 
Den sista faktorn grundar sig i tillfällen. Om ett tillfälle uppstår för den anställde och denne 
väljer att utnyttja detta för sin egen vinnings skull. Exempelvis om det ligger pengar framme 
som ingen annan i personalen har vetskap om, utom bara en person, så kan detta vara ett 
tillfälle att ta pengarna just för att ingen skulle märka något. Det finns vid ett sådant tillfälle 
inte mycket att bevisa för butikschefen, frågan här blir “vilka beslut rörande policys för de 
anställda bör grundas?” (ibid). 

8.2.1.2 Arbetsgivarens ansvar 
Rörande de ovannämnda faktorerna så finns det många olika typer av behov, rationalisering 
och tillfällen. De som ovan nämns är riktlinjer för en arbetstagare för att skapa en uppfattning 
och kunskap kring varför en anställd väljer att stjäla. Dessa tre ger en grund till hur olika 
system kan tas fram med syfte att reducera stöld, det är viktigt i många butikers fall att sätta 
de frågor som ställs efter varje ledord i praktiken för bäst resultat. Det kan även, av 
arbetsgivaren göras en analys på den ansökande för att få en uppfattning kring dess integritet 
och moral rörande ämnet. Dock går det aldrig att förutspå om den som blir anställd kommer 
att stjäla, endast grundat på hur arbetsgivaren praktiserar de riktlinjer som hänvisats. Det som 
är avgörande i detta fall, ligger i agerandet av butikschefen och dennes förmåga att förmedla 
företagets policys samt vara tydlig i de negativa inverkningar som kommer att uppstå vid 
stöld på arbetsplatsen. Som butikschef bör selektiv bestraffning undvikas och istället bör 
fokus på att ta hand om den som begått fel, prioriteras (ibid).  
  



 

 

9 Resultatredovisning 

Djupintervjuer och fokusgrupp utfördes för att sedan kunna genomföra en analys med hjälp 
av våra teoretiska modeller som utgångspunkt och för att därefter, kunna besvara våra 
frågeställningar. 

9.1 Intern stöld 
Nedan presenteras intervjuerna med butikscheferna, som rör det interna arbetet med stöld 
samt hur butiken hanterar detta. 

9.1.1 Intervju med butikschef 1 
I butik nummer 1 hanteras svinn när det uppstår. Det vill säga att om de exempelvis 
misstänker en stöld så kontrolleras kameror först och sedan rapporteras detta in till 
avdelningen för säkerhet på huvudkontoret. Detta sker dock endast om det gäller en större 
summa pengar och inte om enstaka plagg blir stulna. Företaget har varken tid eller resurser för 
att ta vidare alla stölder som sker och har heller inte möjlighet att avgöra vilken tid stölden i 
fråga genomfördes. Företaget behöver inte heller betala leverantörerna vid stöld av mindre 
accessoarer, som smycken, utan de betalar endast för de produkter de säljer. Butikschefen 
beskriver också att det är svårt att kontrollera och upptäcka stölder idag, då de flesta som stjäl 
äger larmborttagare. Dessa larmborttagare finns att hyra och köpa på olika hemsidor, vilket 
gör det omöjligt för butiker att kontrollera. 
 
Vid frågan om hur hon upplever att larmsystemet som används idag fungerar, svarar hon att 
det definitivt behövs en uppdatering. Enligt företagets beräkningar är det inte många som 
bryter upp larm längre, nästintill inga alls, utan de som planerar att stjäla använder sig utav 
larmborttagare. Butikschefen tror att en lösning på problemet skulle vara att använda sig av 
stora färglarm. Larm som endast går att ta bort med hjälp av deras butikens egendesignade 
larmborttagare, då magneten som används idag, tydligt inte fungerar längre. Butikschefen 
beskriver vidare att om de hade haft möjlighet till att ha mer bemannat i butik, så hade 
stölderna minskat rejält då det minskar möjligheterna för stöld. För närvarande försöker de 
anställda i butiken uppmärksamma alla kunder som kommer in i butiken för att på så sätt 
minska potentiella stölder. 
 
För att minska interna stölder använder sig företaget sig av hemgångskontroller för anställda, 
som utförs av väktare. Dock måste dessa kontroller bokas i förväg och får endast bokas vid 
misstanke av brott. Det kostar även företaget mycket pengar att utföra kontrollerna 
regelbundet så därför har butikschefen i denna butik valt att utesluta dessa kontroller helt. 

9.1.2 Intervju med butikschef 2 
I butik nummer 2 hanteras svinn på olika sätt beroende på hur svinnet uppstår. När en stöld 
uppstår använder dem sig av kameraövervakning som de använder som bevismaterial om så 
skulle behövas. När det är bekräftat att en stöld har inträffat rapporteras det vidare till 
huvudkontoret. För att meddela huvudkontoret används ett så kallat rapporteringsprogram. 
Den personal som vittnat eller påträffat stölden skriver ner en beskrivning av 
händelseförloppet. Butikschefen menar på om stölden redan är ett faktum och någon av 
personalen påträffar tomma förpackningar och prislappar, förvaras dem på en specifik plats 
för att sedan registreras i datorn.  Den samlade informationen skickas sedan vidare till 
huvudkontoret. Företaget skickar alltid en sammanställning av händelserna till huvudkontoret 
vare sig det är en produkt eller flera produkter. Butikschefen menar även på att svinn inte bara 



 

 

behöver vara stöld, det kan vara varor som har blivit defekta eller skadade och detta skänks 
till företaget Myrorna. 
 
Vid frågan om det görs hemgångskontroller av personalen så svarade hen att det görs 
slumpmässigt och det sköts helt och hållet av huvudkontoret. De skickar ut meddelande till 
Securitas med datum och tid som sedan genomför dessa kontroller. Butikschefen får som 
tidigast vetskap om kontrollen, efter den blivit genomförd. Hen nämner att det har förekommit 
intern stöld, dock innan hens tid som butikschef. Följderna blev att person som det gällde inte 
fick arbeta kvar inom företaget med tillägg skyldig att betala en viss summa i skadestånd. 
 
Företaget använder sig idag av magnetlarm där vissa har färgpatroner. Butikschefen menar på 
att färgpatronerna används för att plaggen ska bli förstörda för att personen som stjäl inte ska 
kunna nyttja produkten. Vidare nämner hen att dem använder sig av de klassiska larmbågarna 
vid entrén samt små magnetiska laddade kosmetiklarm. Kosmetik är något som hen upplever 
stjäls mest utav. Därefter kommer strumpor och strumpbyxor. Butikschefen upplever att de 
har ett bra brett spektrum av olika sorters larm, dock så anser hen att problemet inte ligger i de 
larm som finns idag utan att det har blivit så lätt att för människorna att få tag på 
larmborttagare genom internet. Där av anser hen att det skulle vara bra med något nytt 
komplement. 
 
Vid frågan angående om de arbetar på något annat sätt för att motverka svinn utöver larm 
nämner butikschefen att dem använder sig mycket av sin personal. Deras mål är att kunderna 
ska känna sig sedda i butiken vilket i sin tur leder till att människor inte vågar eller är 
bekväma att genomföra den tänkta stölden. För att få kunderna att känna sig sedda arbetar de 
med att alltid hälsa på kunderna och även fråga om de kan hjälpa till med något. En plats i 
butiken som de upplever att flest stölder inträffar är i provrummet. Butikschefen nämner att de 
måste förbättra sitt arbete i provrummen, för att likställa det med arbetet som produceras på 
golvet. Företaget strävar även efter att det inte får vara fler än en person i varje provrum. 
Butikschefen menar på att det finns alternativa lösningar på svinnet idag, dock tror hon att det 
i slutändan är en kostnadsfråga. Hen menar på att byta ut ett helt larmsystem mot ett nytt är en 
stor utgift men lika så är ökning av personalstyrkan. Om butikschefen hade haft obegränsade 
resurser så skulle hen välja att anställa mer personal där deras huvudansvar hade varit ute på 
golvet eller i provrummet. Butikschefen nämner även att vid rekrytering av personal använder 
de sig av ett dataprogram för att den nya personalen ska lära sig mer om företaget och deras 
regler. I dataprogrammet får den anställde svarar på frågor med olika förbestämda 
svarsalternativ. Hen anser att detta är ett bra sätt för personalen att få informationen samt att 
det lätt går att se vilka frågor som dem möjligtvis måste titta närmare på. 
 

9.2 Extern Stöld 
Nedan presenteras kundernas syn på stöld och övervakning i butiken. 

9.2.1 Fokusgrupp                                                                                
Frågorna som ställts i detta avsnitt riktar in sig till ett kundperspektiv, om hur kunder ser på 
övervakning i butik. 
 
Vid vår fokusgrupp deltog 6 respondenter med olika erfarenheter och åsikter. Tre av 
respondenterna som deltog i fokusgruppen arbetar för närvarande i en textil modebutik, de tre 
andra har inga erfarenheter av att jobba i butik. Det sammanställda materialet baseras på ett 
kundperspektiv, så deras egentliga erfarenheter som butiksbiträden är inte huvudsyftet med 



 

 

fokusgruppen, dock belyses detta till viss del. Då för att få ett övergripande kundperspektiv, 
med inslag av hur ett butiksbiträde resonerar för ett bättre analysmaterial. Frågorna ledde inte 
diskussionen utan gav mer stöd för diskussionsämnen. 
 
Fokusgruppen inleddes med en del “stödfrågor för att få igång en diskussion bland 
respondenterna. När samtliga i gruppen diskuterade integritet, framkom det att de som kunder 
inte har någonting emot att bli bevakade i butiken och att om det finns människor som fann 
bevakning problematiskt, så kanske de känner sig skyldiga. “Har man ingenting att gömma, 
så borde det inte vara något problem med att bli övervakad i butiken.” säger respondent 2. 
Snarare kände samtliga att det inte har någonting emot att de blir mer bevakade i samhället 
överlag, då de upplevde att säkerheten blir bättre. Den enda plats i butiken där respondenterna 
upplevde att kameror inte var ultimat, var i provhytterna. Med det menas att ha kameror i 
provhytterna inte skulle uppskattas, då kunden inte vet hur inspelningen kommer användas 
och vilka som kommer ha tillgång till dem. Oftast avskräcks inte tjuvarna av att det finns 
kameror, vissa stjäl regelbundet och driver en illegal verksamhet där huvudsyftet är att stjäla 
från butiker. Strängare övervakning, fler vakter samt mer effektiva larm, anser gruppen vara 
lösningar på problemet. 
 
I dagsläget finns det en typ av securitas-personal, som klär sig i civila kläder och går i butiker 
för att bevaka personer som misstänks utföra brott. Samtliga av deltagarna ansåg att detta kan 
vara ett effektivt sätt att få en överblick i hur snatteriet går till. Detta för att de personer som 
stjäl inte är medvetna om iakttagelsen samt för att kartlägga den kriminella handlingen som 
pågår. Diskussionen leder även in på hur pass öppna de deltagande är för att skannas när de 
går in och ut ur butiken och få sin vikt registrerad när de ska testa kläder. De deltagande ansåg 
att detta inte skulle vara ett problem, om det fanns en skylt där det förklaras vad för 
information som registreras, samt vilket syfte detta skulle användas till. 

9.2.1.1 Övervakning i butik 
I denna del fick deltagaren själv dela med sig om vad de tror skulle avskräcka människor från 
att stjäla och vad butikerna kan göra om de hade haft oändliga resurser. Idéer angående de 
brister som finns i befintliga butiker och åtgärder kom upp. Många av de saker som 
respondenterna tog upp involverade att arbetsgivarna skulle satsa på personalen mer. Att 
personalen hälsar på kunder i butik, är en av de handlingar som skulle kunna minska. För en 
kund att känna sig sedd och att personalen har vetskap om kundens närvaro i butiken.  Enligt 
gruppen kan detta kanske påverka yngre generationer, då man påverkades mycket av andra. 
En annan sak som gruppen diskuterade var det befintliga systemet som finns i dagsläget, som 
inte används effektivt och systematiskt. En av dessa existerande lösningar är att ge en bricka 
med en siffra, baserat på hur många plagg du har med dig in i provrummet. Detta existerar i 
många butiker, men uppfattningen är att det inte finns tillräckligt med personal för att använda 
systemet. Respondenterna trodde även att om det bara fanns ett plagg i varje storlek hängande 
ute i butiken, så hade förövare haft det mycket svårare att stjäla. I detta menar dem att istället 
för att det finns fem Small, fem medium och fem large, att butiker bara ska ha en av vardera 
storlek ute i butiken. Resterande kan då befinna sig inne på lagret så att det bara för 
butikspersonalen som kan ha tillgång till plagget. 
 
En mening som kom upp var ”Teknologi kan man lära sig att avlägsna, personalen finns 
där”. Vid detta uttalande uppstod en givande diskussion, då många butiker fokuserar på 
teknologi, när det i själva verket är bristen på personal som kan vara den avgörande faktorn. 
Avslutningsvis ville en av deltagarna belysa, att ifall föräldrar bara hade lärt sina barn att inte 
stjäla, hade det inte behövts en sådan extrem övervakning. 



 

 

 
Efter fokusgruppen var informationen fortfarande ofullständig angående vad som motiverar 
anställda på en arbetsplats att stjäla. Då riktades frågan till de tre personer i gruppen som 
jobbat i butik. Frågan löd; om de någon gång stulit från sin arbetsplats och varför. Samtliga 
nämnde att det har hänt någon gång. Respondent 4 berättar att “Ja, någon gång har man stulit” 
och anledningen till handlingen var att det sågs som en arbetsförmån eller att objektet i fråga 
var för dyrt och de kände sig förtjänta av det. 
 
Avslutningsvis, ville en av respondenterna dela med sig av en erfarenhet som denne anser kan 
vara effektivt på alla företag. Detta då företaget respondenten själv jobbar på har 
återkommande hemgångskontroller där en väktare kontrollerar anställdas väskor. Respondent 
3 antyder på att “En sak som hade varit bra, hade varit ifall det hade gjorts fler kontroller när 
man ska gå hem. För då blir man så avskräckt att man inte vågar sno något.” 
 
 
  



 

 

10 Analys                               

I detta kapitel analyseras resultatredovisningen där respondenternas berättelser kopplas till 
rutinaktivitetsteorin samt stöldtriangeln. 
 
De två butikscheferna kommer i detta avsnitt att benämnas som butikschef 1 och butikschef 2. 
I ovanstående kapitel presenteras respondenterna och deras berättelser rörande deras 
upplevelser kring integritet och övervakning, samt butikschefernas upplevelser i den fysiska 
butiken. Nedan kommer vi att analysera resultatredovisningen med hjälp av de teoretiska 
ramverk som har redovisats. I analysen presenteras respondenterna och butikscheferna utefter 
den kategoriska inriktningen på de ämnen som identifierats. Vi kommer vidare att använda 
stöldtriangeln samt rutinaktivitetsteorin som ett vetenskapligt belägg för att utifrån dessa 
upplevelser besvara studiens forskningsfrågor. 
 
På extern stöld kommer vi att applicera; lämpligt objekt för en förövare, motiverad förövare 
samt avsaknaden av kapabla väktare, från rutinaktivitetsteorin, på de citat som känns mest 
lämpliga och passar in under kategorin. På intern stöld appliceras; möjlighet till att stjäla, 
tryck utifrån på grund av ens skyldigheter samt förmågan att rationalisera stöld som okej, 
från stöldtriangeln, utifrån samma princip som ovan. En analys utifrån vardera kategori 
kommer att redovisas separat. 
 

10.1  Extern stöld 

Nedan presenteras de underliggande faktorer som förknippas med extern stöld i butiken, med 
anknytning till rutinaktivitetsteorin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Rutine activity theory (Felson och Cohen u.å). 

10.1.1 Lämpligt objekt för en förövare 
De båda företagen arbetar med traditionell kameraövervakning och när stölder uppstår, 
rapporteras detta till huvudkontoret. Vi ser en tydlig koppling mellan de existerande bristerna 
i butiken samt butikschefernas sätt att hantera detta. Bristande resurser i butiken, i form av 
kameraövervakning och personalbrist, är en bidragande faktor till att övervakningen i butiken 
fallerar och på så sätt ökar riskerna för stöld. 



 

 

 
“... genom att alltid hälsa på kunden och fråga om man kan hjälpa till med något. I vårt fall 
sker många av stölderna i provrummet. Där försöker vi förbättra oss med att regelbundet 
vara inne och fråga om någon behöver hjälp. Men också hänvisa att vi inte vill att personerna 
ska vara fler än en person i varje provrum.” (Butikschef 2) 
 
Som butikschefen själv nämner, kan ett eventuellt stöldförsök förhindras genom att endast 
säga ”hej” när kunden kommer in i butiken. Genom uppmärksam personal vid ankomsten av 
nya kunder, kan det lämpliga objektet för en förövare bli svårare. Respondenter i 
fokusgruppen beskriver att ett effektivt sätt att möjligtvis minska stölder som sker i 
provhytter, är att använda sig av sifferbrickor per provade plagg. Rutinaktivitetsteorin (1993) 
belyser att vid avsaknad av kapabla väktare, i detta fall även butikspersonal, kan brott öka, då 
kunden ser en möjlighet till att stjäla. 

10.1.2 Motiverad förövare 
I rutinaktivitetsteorin är det denna udde på triangeln som kan vara den mest avgörande; 
motiverad förövare. Idag finns hemsidor där människor kan hyra larmborttagare vilket gör det 
betydligt mycket lättare för förövare att stjäla. I intervjuerna framkom det att om en förövare 
har inställningen till att stjäla innan hen går in i butiken kommer personen i fråga oftast att 
göra det. 
 
“...Vi har säkert mer stölder än vad jag tror och vad vi vet om. Det är dock ganska mycket 
organiserad brottslighet, ligor som går runt och snor från butiker. Idag finns det hemsidor 
där man kan hyra larm. Jag vet att det blir mycket smycken snodda men vi betalar ju inte för 
det som inte säljs.” (Butikschef 1) 
 
Genom att uppmärksamma möjliga förövare i butik genom kännedom om organiserad 
brottslighet kan företagen, i till exempel köpcentrum, arbeta tillsammans för att minska 
uppkomsten av stöld. Larmen som hyrs på nätet är någonting som butikerna rent generellt inte 
kan påverka, det enda alternativet är att investera i ny larmtillverkning, vilket kan bli oerhört 
kostsamt för företagen. 

10.1.3 Avsaknaden av kapabla väktare 
När en kund är i butiken, påstår respondent 2 att då borde övervakning inte vara ett problem 
om kunden i fråga inte har någonting att gömma. Det är då, som i rutinaktivitetsteorin påvisar, 
när avsaknaden av kapabla väktare uppstår, blir risken större att en person stjäl. Detta kan 
även handla om personalen i butik och att om personalen inte uppmärksammar kunden när 
hen går in i butiken. En enkel hälsningsfras kan reducera stöld. 
 
“Har man ingenting att gömma, så borde det inte vara något problem med att bli övervakad i 
butiken.” (Respondent 2) 

 
Under båda intervjuerna som genomfördes framkom det att de använde sig av 
övervakningskameror. Detta skulle kunna kompletteras med större personalstyrka på golvet. 
Vilket kan resultera i att människor skulle uppleva det svårare att stjäla. Vi tror att när en 
person känner sig sedd, så sjunker risken till att faktiskt utföra handlingen. Clarke & Felson 
(1993) påstår att om ett av de tre elementen (motiverad förövare, lämpligt objekt eller 
avsaknaden av kapabla väktare) tas bort ur ekvationen, kan ett brott antingen undvikas och i 
vissa fall förhindras helt 
  



 

 

 

10.2  Intern stöld 

Nedan presenteras de underliggande faktorer som förknippas med intern stöld i butiken, med 
anknytning till stöldtriangeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3: The Theft Triangel (Rosten 2011). 

10.2.1 Möjlighet till att stjäla 
På vissa arbetsplatser är möjligheten att stjäla enkel och enligt Henry (1994) är det också en 
av anledningarna till varför arbetstagare stjäl. Enligt butikschef 1 larmas ingenting på lagret 
vilket gör det enkelt för en anställd att stjäla. Butikschef 2 beskriver att allt på lagret i hennes 
butik, är larmat för att försöka undvika situationer som möjliggör stöld. Här ger det 
personalen en möjlighet till att stjäla, som även tas upp i stöldtriangeln. 
 
“Vi har inget alls larmat på lager, då vi oftast har mycket att göra och inte hinner med, vilket 
kanske är dumt men vi måste lita på personalen.” (Butikschef 1) 
 
Det är en självklarhet att butikschefen måste lita på personalen, som det även nämns i teorin 
av Henry (1994) så är det viktigt att följa riktlinjer inför hur butiken kan minska interna 
stölder.  Detta är avgörande och ligger som sagt i agerandet av butikschefen och dennes 
förmåga att förmedla företagets policys. En arbetsgivare kan, som tas upp i teorin av Henry 
(1994), ha riktlinjer för att skapa en uppfattning och kunskap kring varför en anställd väljer att 
stjäla och därför kan arbetsgivaren välja att analysera de underliggande faktorerna som tagits 
upp. Det är viktigt för butikschefen att vara tydlig i de negativa inverkningar som kommer att 
uppstå om någon av personalen stjäl.    

10.2.2 Tryck utifrån, på grund av ens skyldigheter 
Då det är viktigt för vissa att uppnå en viss social status med hjälp materiella tillgångar kan 
detta påverka en förövare till att stjäla. I fokusgruppen som hölls framkom det att en del av 
respondenterna faktiskt hade stulit något från sin arbetsplats. Detta kunde bland annat bero på 
känslan av tryck utifrån eller att som arbetstagare förtjänade det. 
 
“Ja, någon gång har man stulit något litet.” (Respondent 4) 

 



 

 

En indirekt lösning på hur en butikschef ska hantera denna typ av attityd tar även här Henry 
(1994) upp att istället för att selektivt bestraffa personalen, så ska butikschefen sikta in sig på 
att finna den personen som gjorde och på så vis gå vidare. Om arbetsgivaren finner personen 
som valde att begå brottet, upplysa den personen om de policys som finns på företaget och att 
stöld inte är acceptabelt. Anledningen till att personalen stjäl kan vara personens inställning 
till att det rättmätigt är dennes (Henry 1994) just av den anledningen att den anställde inte får 
tillräckligt med pengar för mödan och bestämmer sig för att belöna sig själv. 

10.2.3 Förmågan att rationalisera stöld som okej  
Vid detta citat, kan analysen knytas till förmågan att en person anser stöld på arbetsplatsen 
okej och baseras på att personen inte känner att den har fått tillräckligt med betalt för sin 
möda, enligt Jack Henry (1994). 
 
“En sak som hade varit bra, hade varit ifall det hade gjorts fler kontroller när man ska gå 
hem. För då blir man så avskräckt att man inte vågar sno något.” (Respondent 3) 
 
I både intervjuer och fokusgrupp talades det om hemgångskontroller som utförs av väktare. I 
butik nummer 1 utförs inte dessa kontroller alls till skillnad från butik nummer 2 där det 
genomförs regelbundet. Just att ha återkommande kontroller på personalen nämns inte 
ordagrant av Henry (1994), men han försöker istället att upptäcka felet genom processen. Vad 
exempelvis, en butikschef ska behöva göra för att få bort tänket om att stöld är okej och att 
den anställde känner sig otillräcklig. Att göra hemgångskontroller för att personen ska känna 
sig ”avskräckt” är dock ett alternativ, då förmågan att rationalisera stöld som okej minskar för 
personen inte kommer våga sno något, enligt respondent 3. 
  



 

 

 

11 Diskussion 

Kapitlet kommer inledas med en diskussion baserad på analysen, därefter kommer en slutsats 
presenteras och i det sista avsnittet en avslutande redovisning med fortsatta studier. 
 
Efter att vi analyserat vår sekundär- och primärdata ser vi tydligt att butikernas arbetssätt för 
att motverka svinn behöver uppdateras, de redan existerande system och tillvägagångssätt 
brister. Vid svar från respondenter framkom det tydligt att förbättringar behöver utföras i 
butiker gällande både utbildning av personal, uppgradering av övervakningskameror och 
rutinkontroller utförda av väktare. 
 

11.1  Extern stöld 

Gross-Schaefer, A. et al (2000) beskriver att en motiverad förövare oftast är den som har det 
svårt ekonomiskt, blir orättvist behandlad eller på grund av social ojämnlikhet. Detta 
påvisades även i studien genomförd av Tonglet (2001), han menade på att det finns tre 
faktorer som kan påverka en persons stöldbeteende, vilket var attityd, subjektiv norm och 
upplevd kontroll.  Av att studera dessa tre faktorer, framkom det att attityden hos en person 
kunde ändras beroende på vad den subjektiva normen och den upplevda kontrollen visade. 
Studien visade även att respondenterna hade uppfattningen om att det fanns ekonomiska 
fördelar med brottslighet, vilket var starkare än de eventuellt negativa konsekvenserna. Men 
det är inte bara detta som kan ligga till grund för vad som motiverar människor till att stjäla. 
Clarke & Felson (1993) förklarar att en anledning till varför en människa stjäl kan vara att om 
möjligheten att stjäla finns där, är risken stor att stölden kommer att inträffa. Om en person 
har utrustning till att stjäla ett objekt, så kan personen bli mer motiverad av att fullfölja 
handlingen då förövaren får ett märkbart övertag i butiken. Detta bekräftades även av 
butikscheferna i intervjuerna, där det framkom att det går att hyra larmborttagare på nätet, 
vilket de anser bidrar till att motivationen till att stjäla ökar ytterligare. Problemet är att det 
finns möjlighet att hyra och köpa larmborttagare på vissa plattformar. Genom att införa en lag 
som förbjuder detta ser vi då att stölderna kan minska, då det blir mer svåråtkomligt för 
berövarna. 
 
Capers (2008) förklarar att allt fler företag får räkna med svinn i sin prissättning och att 
kunden i slutändan drabbas av ett högre pris, så måste detta tas på allvar. Matthew (2010) 
berättar vidare att konsumenter oftast inte vet om detta och bör därför informeras om 
problemet och att alla i slutändan påverkas, inte bara näringsidkaren. Detta kan också komma 
att påverka relationen mellan detaljist och konsument negativt.  
 
Då svinn, enligt Gross-Schaefer, A. et al (2000) har blivit allt svårare att kontrollera måste 
säkerheten i butik uppdateras. Detta kan lösas med hjälp av fler övervakningskameror samt 
fler väktare som patrullerar. Metro (2015) informerar i sin artikel att det finns en ny 
övervakningskamera från Panasonic, som inte bara registrerar konsumtionsmönster, utan 
också konsumenternas ålder och kön. Vi tror att detta kan vara användbart i de flesta butiker, 
där en händelse behöver stärkas och informationen om förövaren inte är tillräcklig. Infratek 
(2014) förklarar vidare att problemet som då kan uppstå är att konsumenternas och 
personalens integritet kan komma att kränkas. Detta kan då istället leda till att kundlojaliteten 
försämras och misstro inom personalen ökar. Rapp et.al. (2009) belyser vikten i att samhället 
idag har behov av att ha uppsikt på människors handlande genom tre faktorer; öppenhet, 
säkerhet och ansvar. Om dessa tre följs menar han på att intergriteten inte kränks hos 



 

 

konsumenterna om företagen är helt transparenta i sina handlingar. I fokusgruppen nämndes 
det att övervakningen inte borde vara ett problem, om personen i fråga inte har något att dölja. 
Genom att meddela och informera kunder om att övervakning pågår, kan stölder i provrum 
och gömda hörn minska. Crowe (1999) beskriver att layout i form av minskade dolda vinklar 
och en öppen medveten design, kan resultera i minskad brottslighet. Vi anser att denna teori 
kan verkställas om brand- och säkerhetsrisker fortfarande tas till hänsyn, då det idag finns 
restriktioner för antal utrymningsmöjligheter och vilken mängd produkter som får presenteras 
på golvet. Detta kan då göra det svårt att skapa den öppna layouten. 
 

11.2  Intern stöld 

Gross-Schaefer, A. et al (2000) förklarar att en resurs som kan användas av arbetsgivare redan 
vid rekryteringsprocessen kan göra skillnad i arbetet för att minska svinn. Vi anser att om 
varje arbetsgivare tar sig tiden att genomföra en bakgrundskoll samt granska tidigare 
referenser, kan även stölder på arbetsplatsen att minska. Kidwell, Roland E & Kochanowski, 
Susan M (2005) diskuterar även vikten av att utbilda sin personal i att identifiera avvikande 
beteende på arbetsplatsen, med hjälp av etik- och moralutbildningar. Vi ser även att en 
utbildning inom ämnet hos personalen ger både en förbättring i kommunikation och 
förbättring i relationen mellan personalen och ledningen. Personalen skulle då uppleva en 
trygghet i att företaget kan hantera stölder på ett bra och rättfärdigt sätt. Detta skulle inte vara 
en stor kostnadsfråga då utbildningen kan framföras av butikschefen. Utbildningen som tas 
upp med butikschef nummer 2 är uppbyggd som ett dataprogram där personalen svarar på 
frågor med olika förbestämda svarsalternativ. Varje svar registreras och i slutet presenteras 
arbetstagarens resultat. Avslutningsvis går arbetsgivaren tillsammans med den anställde 
igenom de frågor som har blivit besvarade “fel”, för att på så sätt få “rätt” kunskap. Henry 
(1994) poängterar dock att det aldrig går att förutspå en anställd kommer att stjäla. Han 
berättar vidare att något som kan vara avgörande vid rekrytering ligger i agerandet av 
butikschefen och dennes förmåga att förmedla företagets policys samt vara tydlig i de 
negativa inverkningar som kommer att uppstå vid stöld på arbetsplatsen. Utbildningen kan 
skapa kunskap hos personalen, som kan leda till att brott upptäcks tidigare. Gross-Schaefer, 
A. et al (2000) förklarar även vikten av att alla arbetstagare måste behandlas lika vid 
hantering av stöld och att arbetsgivare måste agera som förebilder. Det vill säga att 
konsekvenserna för den som stjäl måste vara det samma, oavsett befattning. Detta för att stöld 
inte ska uppfattas som acceptabelt och för att arbetstagare generellt inte stjäl från människor 
de ser upp till eller beundrar (ibid). 
 
För att minska svinn i butik, tror vi att det finns lösningar som kan vara genomförbara. 
Butikerna kan exempelvis byta ut de existerande larmen mot något annat alternativ, då de 
redan existerande går att avlägsna med magnet som går att hyra eller att köpa. Sparks (2009) 
påstår att om möjligheten finns för företag att använda sig av RFID-taggs kan detta göra det 
svårare för kunden att ta med plagg in i provhytten, utan personalens vetskap. Det finns även 
negativa faktorer med taggs, exempelvis kan taggen täckas över och på så sätt sluta fungera. 
På detta sätt registreras inte chippet i provhytten på grund av att signalerna bryts. En potentiell 
tjuv kan även, i provhytten, klippa bort prislappen med chippet. Detta gör att att problemet om 
borttagningsbara larm kvarstår. RFID-taggsen är en process som kräver engagemang från 
personalen samt utgifter från företaget för kostnader kring taggarna. Butikscheferna nämner 
att om de hade haft obegränsad ekonomi hade detta kunnat vara genomförbart. Denna teknik 
kan dock komma att bli billigare i framtiden. 
  
 



 

 

Då Sparks (2009) nämner att RFID-taggsen kan kommunicera med en dator och lagra 
information, kan det även vara möjligt att kombinera “taggsen” med en sifferbricka. 
Personalen har då kontroll över de plagg som kunden tar med sig in i provrummen. 
Kombinationen av de båda ger förövaren mindre chans till att faktiskt utföra handlingen. För 
ett fortsatt arbete mot att minska svinnet i butik kan, som nämnt i fokusgruppen, företagen 
välja att endast ha ett plagg i varje storlek och modell uthängd. Detta betyder att de plagg som 
hänger ute, endast är “testplagg”, som endast hänger ute i butik för att provas.  
 
En kombination av de ovanstående ideérna kan se ut på följande sätt; kunden får endast ta 
med sig ett max antal plagg in i hytten. Vid provhyttarna registreras RFID-taggarna hos 
personalen när plaggen läggs fram. Personalen kan på så sätt registrera hur många plagg 
personen har digitalt, men även kombinera det med en sifferbricka. Väl inne i provhytten 
läses taggarna på plaggen av via ett system och personalen i kassan kan därefter enkelt se vem 
som har vilka plagg. Det finns även en touchskärm på väggen som registrerar vilka plagg du 
har. När kunden sedan är klar kan hen enkelt via touchskärmen beställa sina önskade plagg till 
kassan, gå ut från provhytten, lägga fram brickan till en i personalen och sedan gå ut med 
plaggen. Avslutningsvis går kunden fram till kassan där personalen förberett de plagg du 
beställt i provhytten. En lösning ur ett företagsperspektiv, kan de lösningar som innefattar 
både arbete med personal och butik, kombineras för bästa resultat. Genom att verkställa 
RFID-taggs och sifferbrickor tillsammans med en intern utbildning av personal gällande 
ämnet, kan företaget bygga ett säkrare system. Detta system kan sättas i verk genom att 
företaget satsar på de praktiska lösningarna, samtidigt som de satsar på sin personal, för att 
uppnå en lönsam verksamhet. Detta kan stärka skyddet i butiken, såväl som att minska hotet 
från förövarna. Det kan även resultera i minskade stölder från både från personal och kunder. 
 
  
  
  



 

 

 
 

12 Slutsats 

Tidigare forskning påvisar att människor har större tendens till att stjäla när de har 
ekonomiska problem, blir orättvist behandlade eller på grund av social ojämnlikhet. Detta kan 
lösas med hjälp av att arbetsgivaren informerar sina anställda om att konsekvenserna som 
uppstår vid stölder överväger de ekonomiska fördelarna med brottslighet. Om samtliga på en 
arbetsplats behandlas lika, skulle inte de sociala ojämlikheterna vara en faktor. Detta 
resulterar sedan i att en anställd inte känner sig lika motiverad till att stjäla, då det skulle 
påverka arbetsmiljön negativt för resterande. Studien visar även att om möjligheten ges till 
förövaren så är det stor sannolikhet att personen begår ett brott. Om en butik är utformad på 
ett brottsfrämjande sätt inbjuder det till att stjäla. Genom att genomföra en omstrukturerad och 
mer planerad design kan dessa blinda vinklar undvikas och på så sätt bidra till en butik med 
mer brottspreventiv verkan. Idag finns det flera butiker som skulle gynnas av en sådan 
förändring.  
 
Då konsumenter i undersökningen uppger att de inte har ett problem med kameraövervakning 
i butik, ser vi att butiker kan arbeta vidare med kameraövervakning som täcker alla 
avdelningar i butik, så länge konsumenterna är medvetna om detta. Av detta resultat ser vi 
möjligheten till att utveckla teknologin som Panasonic har utformat, där konsumtionsmönster, 
kön och ålder registreras. Om detta blir en självklarhet att det finns i butiker kan det även bli 
en vana för konsumenterna, då de i så fall är medvetna om det redan innan de går in i 
butikerna. Det finns idag även rapporteringsprogram som används för att meddela när och var 
en stöld har inträffat. Om dessa rapporteringsprogram skulle användas mer kontinuerligt kan 
stölderna i butik då minska.  
 
Syftet var bland annat att undersöka vad butiker i dagsläget gör för att hantera och minska det 
svinn som kan uppstå. Det finns alternativa “lösningar” på hur butiker kan göra kontra med 
vad de redan gör. De test som kan appliceras på en anställd är bara en av många hjälpmedel 
som existerar men som inte verkställs. Genom att börja med att utbilda personal i butik, kan 
företagen vinna kunskap internt, för att sedan arbeta vidare för att motverka både det interna 
och externa svinnet. En alternativ “lösning” på extern stöld, i detta fall provrummet, kan vara 
RFID-taggs som registrerar hur många plagg som kunden har tagit med sig in i provrummet. 
Genom att använda sig av denna teknik ser vi att företagen får en bättre kontroll över varorna. 
Med rätt engagemang och resurser från företag kan de vinna kontroll över den befintliga 
situationen, svinn och stölder kan då minskas i den textila modebutiken.  
 
 
 
  



 

 

13 Förslag på vidare forskning 

Inom området finns det utrymme för vidare forskning då de befintliga lösningarna på svinn 
inte längre fungerar. Vi hade önskat mer djup i studien. Detta skulle genomföras med hjälp av 
fler djupgående intervjuer samt utförandet av en kvantitativ studie i form av enkäter, där 
vikten ligger i att undersöka hur personal i butik ser på en butik bestående av konstant 
kameraövervakning. Detta för att mäta bekvämligheten den anställde hade känt i butik, under 
övervakning. För att säkerhetsställa vårt resultat hade vi kunnat genomföra en studie med en 
större och mer spridd urvalsgrupp. Slutligen öppnar studien ett intresse för att undersöka 
företag som arbetar med alternativa lösningar som skulle kunna minska svinn i butiker. 
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14.1 Figurförteckning 
Figur 1. RFID-tagg  

Figur 2. Rutine activity theory  

Figur 3. The Theft Triangel  

  



 

 

15 Bilagor 

15.1 Fokusgrupp 

15.1.1 Fokusgrupp frågor; 
Dessa frågor är de som vi skrev från början, men slutade upp i fokusgruppen att endast 

använda mer som riktlinjer genom diskussionens gång. Ingen av dessa frågor blev alltså 

praktiskt sett “besvarade”, utan mer diskuterade. 

 

1. Vad tänker du på när du hör ordet integritet? 

2. Vad känner du för övervakning i butik? 

3. Vad tycker ni om övervakningen i butiker idag? 

4. Var går din gräns för hur mycket övervakning det får finnas i klädbutiker? 

5. Vad hade du tyckt om att ha kameror i provhytter? 

6. Vad hade du tyckt om butiken tog din vikt i provhytten? (förklara baktanken i det 

hela) 

7. Vad tror ni är butikernas största brister när det kommer till snatteri? 

8. Vilka tekniker tror du avskräcker snattare mest? 

9. Vad tror du butiken hade behövt göra om de haft rätt resurser, för att avskräcka 

snattare?   

10. Diskussionsfråga: Hur hade butikschefer kunnat förhindra intern stöld tror ni, alltså; 

vad hade kunnat avskräcka anställda från att stjäla ifrån företaget? 

 

  



 

 

15.2 Intervju 

15.2.1 Intervjufrågor 

1. Hur hanterar ni svinn i butik när det uppstår? 

2. Vad har ni för larmsystem idag och hur upplever du att det funkar? 

3. På vilka andra sätt arbetar ni på för att förebygga svinn utöver larm? 

4. Upplever du att ni har mycket svinn i butik? 

5. Vad anser du skulle vara en bra lösning på svinnet? Upplever du att det finns någon 

annan lösning än det som redan finns? 

6.  Har ni några hemgångskontroller för personalen i er butik? Hur ofta görs dem och 

vem bestämmer när de ska göras? 

7.  Är varorna på lager larmade hos er? 

8. Har ni varit med om att en intern stöld har uppstått? 

9. Hur hanteras defekter på varor som uppstått i butik? 

10. Vilka varor upplever ni stjäls mest i eran butik? 

11. Vart i butiken upplever ni att svinn uppstår? 

12. Om ni hade haft obegränsade resurser vad hade gjort för att lösa svinnet? 
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