
Säker butik  

Rån, Inbrott & Brand 
Denna riskbedömning baseras på 13-punktsprogrammet, ett handlingsprogram mot butiksrån 

framtaget i samarbete mellan handeln och polismyndigheten. Syftet med riskbedömningen är 

att dels analysera hur riskutsatt butiken är, dels undersöka butikens grundsäkerhet. Resultatet av 

riskbedömningen ligger till grund för bedömningen om butiken omfattas av försäkringsgivarens 

premiereduktion "Säker Butik". 

Riskbedömningen bör genomföras i samarbete med en representant från arbetstagarna eller ett 

skyddsombud. 

Butik: 

Riskbedömningen utförd av: D Ägare/ VD 

Tillsammans med: □ Skyddsombud

 Fastighetsägare:

Datum: 



VD / Ägarens namn 
och e-post:



  

  

  

  

  

  

  



  

  

















Jag garanterar med min underskrift att detta dokument speglar de säkerhetslösningar och 
rutiner som finns i butiken. Jag ger samtidigt Adekvat fullmakt att ta in skadehistorik för min verksamhet. 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 

När riskbedömningen är genomförd undertecknar du nedan och skickar hela dokumentet, inklusive 
bilder till: 

Adapt Arbetsmiljökonsult AB 
Gamla Värmdövägen 1O 
13137 Nacka 

Genom detta försäkrar Du att riskbedömningen är rätt ifylld. 

Adapt Arbetsmiljökonsult AB genomför, med detta som underlag, en bedömning om du anses 
uppfylla kraven för Säker Butik. 

Om Adapt bedömer att du uppfyller kraven kan du komma att få upp till 20% premiereduktion. 
Efter bedömningen kommer butiken att få tillbaka detta dokument. Dokumentet fungerar som en 
riskbedömning "Rån, hot och våld", vilken du bör genomföra årligen enligt arbetsmiljölagen. 

Om det vid skada visar sig att de lämnade inte är korrekta kan du komma att få en reducerad 
ersättning och kan komma att bli återbetalningsskyldig för din reducerade premie. 

"Observera att oavsett vilka uppgifter som lämnas i dokumentet så ska alltid de krav som framgår 
av försäkringsbrevet och/eller försäkringsvillkoret vara uppfyllda för att full ersättning ska utges i 
samband med skada." 

Adapt Arbetsmiljökonsult AB, Försäkringsmäklaren eller försäkringsbolaget kan komma att 
genomföra stickprov 
på plats i din butik för att kontrollera att detta dokument har fyllts i på ett korrekt sätt. 

I det fall du drabbas av en skada skall detta snarast anmälas till försäkringsbolaget. 

Vid frågor kring riskbedömningen kontaktar ni: 
Adapt Arbetsmiljökonsult AB 
08-718 25 00
info@adaptab.se



Hund l:iscyli ndcr 

Plakett i värdeskåp som indikerar klassning



 
 
 
 
 
 

Rån 
Inbrott 
Bedrägerier 
Brand 
Olyckor 
Och mycket mer! 

Riskbedömningsverktyg Rån, Hot & Våld 
Verktyget hjälper er att genomföra en riskanalys 
och dela in butiken i en av tre riskgrupper: lågrisk, 
medelrisk eller högrisk med hjälp av ett enkelt 
poängsystem. Använd den medföljande 
checklistan för att skapa en grundnivå för 
säkerheten. Enkla symboler vägleder er bland krav 
från myndigheter och försäkringsbolag. För butiker 
i medelrisk och högriskgruppen har 
grundsäkerhetsnivån utökats, vilket också markeras 
med tydliga symboler. 

Verktyget är uppbyggt så att ni enkelt och snabbt, med tydliga symboler, vägleds genom riskbedömningen. 
Genom att arbeta med riskbedömningsverktyget ges ni de bästa förutsättningar för att uppfylla kraven i 
arbetsmiljölagstiftningen 
Som option kan butiken dessutom koppla trygghetspaketet till ett dygnet- runt bemannat Trygghetscentrum, 
där erfarna säkerhets- och arbetsmiljöexperter hjälper butiken vid jourrelaterade incidenter oavsett tid på 
dygnet. Anslutna butiker får ta del av säkerhetstips och varningar via mail och SMS. Vid behov av stöd eller 
rådgivning kan såväl ledning som personal ringa på det tilldelade journummret.  

Längdmarkeringar  
I paketet ingår två dekaler som placeras vid butikens utgångar för att på ett enkelt sätt fastställa längd på en 
eventuell gärningsman. Dekalerna påminner även personalen om vikten av att memorera ett signalement. 

Beställningssedel:

Jag önskar beställa _______ stycken Trygghetspaket á 995 SEK/paket. 

Trygghetspaket kommer att skickas till butiken enligt adressen ni angivit på sidan 2 i detta dokument. 

Alternativ besök www.adaptab.se för att beställa direkt. 

TRYGGHETSPAKET 

För att öka säkerheten och säkerställa ett snabba riktiga åtgärder behöver jag hjälp med rutiner vid en incident. 
Trygghetspaketet™ är ett material framtaget för butiker som vill skapa en trygg och säker arbetsplats och 
samtidigt uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på riskbedömningar och rutiner för rån, hot och våld. 
Detta ingår i Trygghetspaketet: 

Adapt Trygghetskalender 
Trygghetskalendern består av färgkodade flikar med rutiner och handlingsplaner för vanligt förekommande 
händelser i butiken. Kalendern innehåller bland annat flikar för: 




