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Om tjuvåkare på tåget kan få böter, varför kan inte snattare få det? Frågan är enkel, men komplicerad rent juridiskt, för det handlar om olika delar i lagstiftningen. Samtidigt finns det hopp, för
även detta glapp jobbar man för att täppa till inom handeln.
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Ledare

Trots skattetrycket - vad kan vi själva göra?
Det måste bli sämre innan den
kan bli bättre.
Det uttrycket har jag hört
många gånger det senaste året
när jag pratat med människor som
arbetar mot brott.
Många beslutsfattare märker i
sin vardag inte av det som dagligen drabbar många människor
runt om i landet.

I senaste Trygghetsbarometern, som
Svensk Handel publicerade, noterar
de en uppgång med butiksstölderna
med hela nio procent sedan förra
kvartalet, samt att mindre än en
tredjedel av de drabbade butikerna
numera väljer att polisanmäla stölder
i butiken eftersom det inte tjänar
något till.
Dröja åratal innan stabilt läge
Lägg till detta ett osäkert läge i politiken, i skrivande stund vet ingen hur
den kommande regeringen kommer
att se ut och än mindre om den kommer att ha några mandat.
Det vi vet är att riksdagen stödjer
arbetet mot brott i butik och att det
där kommer att finnas vägar framåt.
Vad man också kan vara säker på

Hempstead, New York, ett av flera business Improvement Districts,
BID, där kommunen, polisen, näringsidkarna och boende i ett område går samman för att motverka kriminaliteten i området.
är att även om det blir full fart i den
politiska verkstaden redan i morgon,
med mer resurser till polisen, och
nya, fungerande, incitament för att
söka utbildningen och sedan stanna
kvar på jobbet, så kommer det att
dröja många år innan Sverige har
den nivå på polisen som är önskvärt.
Borde ha gjorts för 20 år sedan
Samma sak gäller de förändringar
i lagar och praxis som krävs för att
komma tillrätta med brotten i butik.
Det är förändringar som tar, och
bör ta, lång tid att genomföra. Saken
är den att de förändringar som måste
komma skulle ha påbörjats för 20 år
sedan.
Det är inte så att jag vill svartmåla och få dig som läser detta att
tappa sugen. Men att se nyktert och
realistiskt på förutsättningarna är en
grund för att kunna ta beslut som
leder framåt.
Vad kan vi själva göra?
Inom Livsmedelshandlarna har vi
den senaste tiden börjat titta på
andra åtgärder.
Vad kan vi som bransch och
vad kan medlemmarna göra
för att förebygga och minimera brott i butik?
I grunden är nog alla
överens om att en av de saker
som staten ska göra för de
skattepengar den tar, är att
erbjuda medborgare och företag
skydd mot kriminella. Det är en del
av de som ibland kallas samhällskon-

traktet. Det tar därför emot, väldigt
mycket, att börja tänka tanken att
man trots ett av världens högsta skattetryck ändå står ensam i kampen
mot den brottslighet som drabbar
den egna butiken.
Business Improvement District
I andra länder och städer, Holland,
New York, och Frankrike till exempel
har man under ett antal år arbetat
enligt en metod som heter BID, Business Improvement District.
Det innebär att kommunen,
polisen, näringsidkare och boende
går samman inom ett område och
tillsammans vidtar en rad åtgärder
för att göra det svårare för kriminella
att verka.
Lägre kostnader, mindre kriminalitet
I många fall har detta fungerat bra
och tanken på att pröva detta i
Sverige har nu börjat komma. Både
försäkringsbolag och kommuner ser
vinster med detta och för företagen
(under förutsättning att alla företag
inom området är med, det vill säga
ingen frivillighet) kan det till och
med innebära både minskade kostnader och minskad kriminalitet.
Livsmedelshandlarna kommer
inför 2019 att lära sig mer om detta
och se hur vi kan medverka i att nya
tankar blir tänkta och att nya metoder blir prövade. Vad tycker du,
hör gärna av dig med din tankar och
synpunkter.
Pär Bygdeson

vd Livsmedelhandlarna
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Nyheter

Andreas Bylger fick Livsmedelshandlarnas Hederspris

Andreas Bylger på Ica Nära Sätra i Stockholm fick ta emot Livsmedelshandlarnas Hederspris under Dagligvarugalan.
Övriga två nominerade var Mikael
Ovrell, Ica Nära Ovrells i Kortedala
och Thomas Lindborg, Hemköp Hässelbystrand.
Andreas Bylger fick hederspriset
med följande motivering uppläst av pär
Bygdeson, vd Livsmedelshandlarna:
”Vinnaren av Livsmedelshandlarnas Hederspris 2018 har med grundligt och systematiskt arbete skaffat ny
kunskap och prövat nya vägar som
alla Sveriges butiker har nytta av i
kampen mot stölder, hot, rån och
trakasserier. En stor förkämpe för lag
och ordning i livsmedelsbutikerna.”
Värdig vinnare
– Han är definitivt en värdig vinnare
som verkligen har jobbat i motvind
när det gäller hot och våld och brott
i butik. Ändå har han lyckats att göra
sin butik säkrare för såväl kunder
som personal, säger Pär Bygdeson.
Andreas Bylger är glad och hedrad
över priset men tycker också att
känslorna är lite blandade:
– Visst känns det bra att få hederspriset men samtidigt är det med
blandade känslor. Egentligen borde
det inte ha gått så här långt att man
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ska få pris för att kunna upprätthålla
säkerhet i sin butik. Där någonstans
har ju vår rättsapparat fallerat och
det är mycket tråkigt, säger han.
Säkerhet i första hand
Sätra tillhör en av de områden i
Sverige som har stora problem med
gängproblematik, stölder och handel av narkotika. Butiken har varit
utsatt för ovanligt många mängdbrott
liksom hot och trakasserier.
– Det viktiga för mig har alltid
varit att se till så att min personal och
mina kunder kan känna sig säkra i
min butik. När inte polisen, väktare
eller andra kunde garantera vår säkerhet var jag tvungen att komma på
en lösning och det blev att anställa en
ordningsvakt.
Hur har det gått med ordninsgvakten?
– Det har fungerat jättebra. Vi har
mindre stök i butiken men visst en del
snatterier är kvar men de grova brotten
är borta och det osynliga svinnet har
sjunkit. Alla är mycket tryggare och
säkrare i butiken än tidigare.
Men kostar det inte en del pengar

att anställa en ordningsvakt?
– Visst gör det det men samtidigt
så är han en stor tillgång också som
butikspersonal. När vi behöver mer
hjälp i kassan eller att plocka upp
varor så tar han på sig Ica-kläderna
och jobbar som vanlig personal.
Och till kvällen, ett par timmar
före stängningsdags, byter han om
till ordningsvakt och ställer sig i
entrén och hälsar artigt på kunderna.
Buset har inte en chans. Han trivs
och är mycket uppskattad, personalen är nöjd och så även kunderna.
Kämpa mot 60-kronorsgränsen
Andreas Bylger var också den som
först kom på att åklagarna hade en
intern 60-kronors gräns för snatterier – stöldgods värderat under den
summan skulle (och ska) polisen inte
bry sig om.
– Nu handlar det om att fortsätta att
pressa på beslutsfattarna att de ska ta
bort denna gräns och ta tag i den ökande
vardagsbrottsligheten. Det är ny regering
på gång nu så vi får väl se vad den kan
leverera, säger Andreas Bylger.
Text: Marie Hallencreutz
Foto: Fri köpenskap

Nyheter

Industrin pressar handeln
om livsmedelspriserna

Trycket ökar på livsmedelshandeln att i spåren av sommarens
extremtorka släppa igenom ökade
priser.
Cirka 80 procent av företagen i
den svenska livsmedelsindustrin
ser kostnadsökningar för inköp av
råvara.
I det andra konjunkturbrevet för
2018 konstaterar Livsmedelsföretagen, Li, att torkan ger något av en
kostnadschock i förädlingsledet. Senast producenterna upplevde något
liknande var 2007-2009.
Sedan dess har livsmedelsindustrin
genomfört kraftfulla effektiviseringar
och ökad grad av automation.

Ansvar i hela kedjan
Utrymmet för att på det sättet kompensera för höjda råvarupriser är i
dag mycket litet, enligt Li, inte minst
mot bakgrund av att råvaruinköpen
står för 60-70 procent av företagens
kostnader.
– Hela livsmedelskedjan måste
acceptera de villkor som nu gäller.
Handeln kan inte vänta sig att bönder
och tillverkare ska ta hela kostnadsökningen, säger Carl Eckerdal, chefsekonom vid Li.
Förutom prisuppgången på svensk
råvara är bristande tillgång ett bekymmer, framhåller han. Att ersätta svenskt
med importerat medför även det ökade

Carl Eckerdal, chefsekonom
vid Livsmedelsföretagen
kostnader för bland annat förpackningar och märkning. Till det kommer
den svaga svenska kronan, som enligt
Carl Eckerdal inte visar några tecken
på återhämtning den närmaste tiden.
Processen är trög
Li ger ingen prognos för vilka prisökningsnivåer konsumenterna kan
förvänta sig framöver med anledning
kostnadsvågen från bonden fram till
butiken. Industrins förhandlingar
med dagligvaruhandeln om prissättning är en omvittnat trög process.
Om historien upprepar sig från
2007-2009 blir det prisökningar över
genomsnittet på enskilda produktgrupper. Man kan enligt Li också räkna

med en rätt betydande eftersläpning
innan prisökningarna når slutkonsumenterna. Då tog det sex-tolv månader.
Från ord till handling
Carl Eckerdal säger han att hoppas
på ett större mått av pragmatism från
handelns sida under de kommande
månaderna än vad som var fallet för
tio år sedan.
– Jag tror på större förståelse och
vilja från handelns sida denna gång.
Nu måste man gå från läpparnas bekännelse till konkret handling.
Källa: LandLantbruk
Foto: Livsmedelsföretagen

Rikskupongers avgifter avskräcker
Rikskuponger är tillbaka – med
höga avgifter för handlare som går
med på de avtallsvillkor som ställs.
Rikskuponger är tillbaka med ett
nytt kort som laddas av arbetsgivaren istället för de gamla papperskupongerna. Kupngerna gäller även för
livsmedel i handeln men när kortet
dras första gången får handlarn upp
en fråga om man går med på Rikskupongers avtal.
– Det är snabba svängar när man
sitter i kassan och inte riktigt vet hur
man ska agera. Det vi har sett är dock
att avgiften till Rikskuponger är alldeles

för hög, säger Pär Bygdeson,
vd för Livmedelshandlarna.
Det var Andreas Norlin, handlare på Hemköp i
Gränna som uppmärksammade den höga avgiften:
– Digitala rikskuponger.
Någon typ av kort som tydligen gått att lösa in hos mig.
Nu vill de ha ett avtal och 1,95
procent i avgift. Sjukt.
Och Pär Bygdeson är
tydlig:
– Ta absolut inte emot
dessa digitala kuponger. Det går ni
back på. Signera inte avtalet, säger han.

Text: Marie Hallencreutz
Foto: Rikskuponger
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Nyheter

Dagligvaruhandeln går
bättre än sällanköpshandeln
Sällanköpshandlen tappar enligt
HUIs nya rapport. Först tappade
bokhandeln och elektronikaffärenerna och nu följer klädbutikerna.
Detta medan dagligvaruhandeln
expanderar. Svd spår en kris för
Sveriges köpcentrum.
Det som händer är att kunderna alltmer köper kläder och skor på nätet
istället för i butikerna – i synnerhet
i de stora köpcentra som finns runt
om i landet. Samtidigt är dagligavaruhandeln inne i ett skede av
butiksnätsplanering och expansion,
att implementera och lansera nya
butikskoncept, göra satsningar på
e-handel och lager och logistik.
Därtill kommer pågående
branschglidning och uppköp och
konsolidering med mindre uppstickare och e-handelsföretag.
Det framkom när HUI Research
presenterade den så kallade BUNrapporten i veckan. Rapporten
bygger på 80 bolags kvartals- och
årsrapporter varav 12 bolag inom
dagligvaruhandeln ingår.
Samtliga av bolagen inom dagligvaruhandeln hade en positiv omsättningsutveckling i fjol.
Centralt för många aktörer inom
dagligvaruhandeln är att de tittar
över butiksnätet och både öppnar
och stänger butiker men antalet buti-

ker är i de närmaste oförändrat. Men
sällanköpshandeln tappar framför
dagligvaruhandeln.
Under perioden januari till juli har
dagligvaruhandeln har haft en positiv
tillväxt om 3,5 procent vilket är betydligt högre än sällanköpshandelns
tillväxt som landar på 1,9 procent.
14 företag står för hälften av
omsättningen i detaljhandeln och
där toppas listan av Ica, Coop och
Axfood med tillsammans 28 procent
av detaljhandelskakan. Med bland de
14 finns även Bergendahls, Lidl och
Axstores.

Just Lidl beskrivs som en av
tillväxtraketerna i rapporten med en
tillväxtökning om 11 procent i fjol.
Det gäller även när HUI Research tittat på likviditeten och soliditeten hos
BUN-bolagen.
56 procent av bolagen inom
dagligvaruhandeln hade förbättrad
kassalikviditet och 44 procent hade
förbättrad soliditet i fjol.
Källor: Svd, Dagens Handel

Trådlös tröja larmar om belastning

I ett nytt forskningsprojekt ska kassapersonal, städare och montörer vid löpande band få testa en så kallad
smart tröja som trådlöst skickar mätdata om arbetsställningar. Syftet är att identifiera riskfyllda arbetsmoment och på så sätt undvika belastningsskador.

”När armvinklarna ligger över det
rekommenderade värdet säger en
röst till att man ska försöka sänka till
exempel höger arm. Den kommer att
säga det kanske två eller tre gånger”,
säger Mikael Forsman som är professor i ergonomi på KTH.
Forskningsprojektet med den
smarta tröjan är finansierat av AFAförsäkring och kommer att pågå i tre
år. Syftet är att lättare hitta riskfyllda
moment i arbetet, vilket i sin tur ska
göra det möjligt att undvika axel- och
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ryggbesvär och belastningsskador.
Förhoppningen är att den smarta
tröjan ska bidra med ett mer ergonomiskt arbetssätt och att informationen som tröjan samlar in ska vara
enkel att mäta med och mer tillförlitlig än vid andra observationsmetoder – helt enkelt ge svart på vitt om
hur rörelserna i armarna varit under
arbetsdagen.
Tre små givare i tröjan skickar
trådlös information om rörelserna i
armarna till en smartphone eller en

läsplatta.
Den
informationen
samlas
i en app så att det sen enkelt går att se
om och när under dagen man legat
över de rekommenderade nivåerna.
Källa: Arbetsliv/Prevent
Foto: Mikael Forsman

Ica slutar sälja engångsartiklar av plast

Ica Gruppen har antagit en ny plaststrategi vilken bland annat innebär
att Ica fasar ut engångsartiklar av plast inom hela koncernen. År 2020
ska engångsmuggar, engångstallrikar, engångsbestick, sugrör och tops
tillverkas av papper eller andra biologiska material som inte riskerar
leda till plastförorening av våra hav.
Icas nya plaststrategi har ett brett
angreppsätt med flera fokusområden
även för fossilfria och återvinningsbara livsmedelsförpackningar. Utöver
utfasningen av engångsartiklar i plast
ska alla livsmedelsförpackningar till
Icas egna produkter vara återvinningsbara eller gå att återanvända
till 2022 och till 2030 ska de bestå av
återvunnet eller förnybart material.
Den nya strategin omfattar hela koncernen i både Sverige och Baltikum.
– Vi behöver både minska den
totala användningen av plast och se
över vilken typ av plast vi använder.
Det ställer krav på oss som företag att
vara med och driva utveckling för att
hitta nya innovativa sätt att använda
återvunnen plast med bibehållen
produktsäkerhet samt att hitta nya
förnybara material, säger Kerstin
Lindvall, hållbarhetsdirektör Ica
Gruppen.
Nya förpackningslösningar
Som ett led i den nya strategin lanserar Ica ett antal nya förpackningslösningar som ska bidra till minskad
plastanvändning samt ökad återvinning och användning av förnyelse-

bara material. På flera av Icas juicer,
smothies och shots införs pant. Ica
Skona-serien övergår till förpackningar tillverkade av återvunnen eller
fossilfri råvara och flera nya sockerrörsförpackningar lanseras under
våren 2019. En stor andel av plasttrågen inom frukt och grönt byts ut mot
papper eller plasttråg av återvunnen
plast. För charkprodukter inför Ica
en förpackningslösning med större
andel papper, vilket har minskat
andelen plast med 45 procent jämfört
med tidigare.
Undvika matsvinn
– Förutom hållbara material är en
annan viktig aspekt att förpackningarna i sig ska bidra till ökad
hållbarhet för själva innehållet och
undvika matsvinn. Ett exempel på
det är köttförpackningen skinpack
som förutom minskad andel plast
har inneburet ökad hållbarhet och
ett minskat svinn från butik på över
40 procent. Förpackningen har också
möjliggjort effektivare transporter
och trågen har blivit enklare för konsument att återvinna, säger hon.
Källa: Ica

Nyheter

Ica hotas med
miljoner i vite
Färskvarulagret i Järfälla riskerar
böter på en och en halv miljon
kronor.
Efter ytterligare en inspektion i augusti visade det sig att Icas färskvarulager i Kallhäll i Järfälla fortfarande
inte åtgärdat sina problem två år
efter tidigare inspektion. Nu riskerar
dagligvarujätten 1,5 miljoner kronor
i böter om bristerna inte åtgärdats
innan den 31 maj 2020. Det skriver
magasinet Arbetarskydd.
Ica uppger att de startat ett åtgärdsarbete men Arbetsmiljöverket
menar att det är oklart om åtgärderna kommer att räcka.
Ica ska bland annat åtgärda:
• Anställda måste ha tillgång till
lyfthjälpmedel för att hantera varor
som är tyngre än 15 kilo.
• Manuell hantering av varor på
lagret ska ske med arbetsställningar
som inte kan skada kroppen.
• För att undvika belastningsskador måste truckförare och plockare
få möjlighet att växla arbete.
• Det är trångt på lagret vilket gör
det svårt att utföra symmetriska lyft
och undvika att böja och vrida kroppen när personalen lyfter varor.
Källor: Arbetarskydd, Fri Köpenskap

70 %
beräknas plastmängden
minska med när Axfood
byter ut förpackningarna på
köttprodukter under varumärket Garant.
Först ut att få nya förpackningar i miljömärkt papp blir
varumärkets serie med färska
korvar.
På sikt hoppas företaget
kunna byta ut ännu fler förpackningar. Målet är att alla
plastförpackningar ska vara
återvinningsbara till år 2022,
och 2030 ska de vara gjorda
av bioplast.
Källa: Axfood
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Brott i Butik

Butiksstölderna ökar - polis och
rättsväsendet klarar inte kriminaliteten

Nästan hälften av handlarna, 45 procent, har varit utsatt för brott den senaste tiden. Det är en ökning med
nio procentenheter från förra mätningen. Vanligaste brottet som drabbar handlarna är butiksstölder, drygt
var tredje handlare har drabbats av stölder den senaste veckan. Det visar Svensk Handels Trygghetsbarometer för tredje kvartalet.

I Trygghetsbarometern presenteras ett Säkerhetsindex, ett
sammanfattande mått på andelen unika butiker som varit
utsatta för stöld, hot eller våld vid minst ett tillfälle den
senaste tiden. Om en butik varit drabbad av mer än en
händelse räknas denna butik bara en gång.
Säkerhetsindex för tredje kvartalet 2018 ökade med nio
procentenheter från förra mätningen och uppgår till 45
procent. Framförallt är det stölderna som ökar. Drygt var
tredje butik (36 procent) har utsatts för stöld den senaste
veckan.
– Att hantera stölder har tyvärr blivit en del av de
vardagliga rutinerna för butiksanställda. Stöldbrotten mot
butik ökar och det krävs en attitydförändring från rättsväsendets sida om utvecklingen ska kunna brytas, säger Per
Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.
Trygghetsbarometern visar att handlarna enbart
anmälde 3 av 10 stölder. Varannan handlare anger att huvudorsaken till att de inte polisanmälde stölden är att det
är fruktlöst. En polisanmälan tar tid men leder i princip
aldrig till något resultat eftersom ärenden rutinmässigt
skrivs av.
– Rättssamhället har succesivt avkriminaliserat butiksstölderna. Idag är det i princip riskfritt att stjäla från en
butik. Utöver att handlarna inte får det stöd de förtjänar,
riskerar vi att fler människor faller in i den kriminella
bana. Vi vet att butiksstölder är ett vanligt instegsbrott till
grövre kriminalitet, säger Per Geijer.
Dessutom anger en dryg femtedel av butikerna (22 procent) att de varit utsatta för hotfullt beteende från besökare eller kunder den senaste månaden. Det är en ökning
med 3 procentenheter från den senaste mätningen.
För att synliggöra brotten som drabbar handeln har
Svensk Handel lanserat en återkommande Trygghetsbarometer med ett Säkerhetsindex. I Trygghetsbarometern
mäts förekomsten av brott och hotfulla beteenden i butiker, samt i vilken utsträckning som olika händelser har
polisanmälts eller inte.
Livsmedelshandlarans vd Pär Bygdeson kommenterar
undersökningen:
– Tyvärr är den ett kvitto på att polisen drar sig alltmer
tillbaka. Man kan säga att rättvsäsendet abdikerar från sitt
ansvar och de kriminella får härja fritt. Detta märker även
allt yngre förövare som leds in i kriminalitet för att det
inte blir några påföljder. För handlarna är det natuligtvis
förödande.
Vad ser du för lösning på problemet?
– Med det skrala utfallet vi ser i pågående försök till
regeringsbildning ser det inte särskilt ljust ut. Jag tror att
även om vi lyckas få en regering på plats som också - mot
förmodan - skulle prioritera just handelns brottsproblematik, så kommer det att ta flera år, minst fem till sex år,
innan vi kan se en början av en lösning. Det tar tid att få
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tillräckligt med poliser på plats som dessutom kan ta
tag i den hårdnande kriminaliteten. Lägg därtill att
åklarare och rättsväsen måste följa upp med adekvata
domar och inte bara släppa gärningsmännen igen
som de gör idag. Eller som också är vanligt, inte ta
upp ärendet alls trots att det i många fall finns bevisföring.
– Och sen måste en hel del dumt försvinna som
exempelvis åklagarnas 60-kronorsgräns för snatteri. Ja, jag ser inte annat än att det kommer att
ta tid. Lång tid, säger Pär Bygdeson.
Per Geijer på Svensk handel har också en
relativt pessimistisk syn då läget verkar vara
värre än de trodde.
Hur ser läget ut idag
bland de så kallade
utsatta områdena?
– De kriminella verkar
på fler ytor än vad
vi först trodde. De
uppfattar att de
äger territoriet och de
dominerar
områden
som t-banan,
skolgårdar
och handelsplatser och
deras attityder
är numera att
”Jag kan göra
vad jag vill”.
– De har blivit
untouchables
för att vårt
rättsväsende låter dem komma
undan med det.
Det är ingen som
bryr sig om de
brott som begås.
Inte heller verkar
det finnas det någon
som vet hur man ska
hantera en sådan här
typ av utåtagerande
beteende.
Text: Marie Hallencreutz
Källa: Svensk Handel
Foto: Eventyr

Brott i Butik

Åklagare överklagar de
friande domarna i Ovrell-målet

Livsviktigt har tidigare skrivit om
Ica-handlaren Mikael Ovrell i Kortedala som tröttnade på allt våld
och alla hot och stölder så han
beslutade sig för att dna-märka
sina varor. Det ledde till slut att
polisen kunde reda upp en stor
bedrägerihärva med uppemot tio
inblandade. Men nu kom domen i
tingsrätten. Bedragarna frias och
får tillbaka ”sitt” gods.

Åklagaren ansåg att tre av de tio köpt
in, förvarat och till stora delar sålt
varor som stulits med systematik i
butiker runtom i Sverige. Övriga sju
misstänktes för att ha sålt varor som
de rimligen måste insett var stöldgods, enligt åtalet.
Åklagaren ansåg sig kunna bevisa att
de tio befattat sig med stulna varor
till ett värde av cirka åtta miljoner
kronor, men det räckte alltså inte till
någon fällande dom.

Sedan härvan började nystas upp av
polisen har tidningen Fri köpenskap
granskat fallet som gick till åtal efter
ett mangrant arbete av utredarna.
En del av varorna lyckades de spåra
som stöldgods från bland annat Ica,
H&M, Coop och Hemköp.
Christian Nylén, biträdande lokalpolisområdeschef, som arbetade med
utredningen säger till Expressen att det
krävdes tre till fyra heltidstjänster och
en hel månads arbete att räkna ihop
allt stöldgods och varenda liten sak
registrerades på ett rättssäkert sätt.
Man var nöjda efter avslutad
utredning, men mindre nöjda efter
domen i tingsrätten. Mycket mindre.

Överklagar till hovrätten
Maria Thorsell beslutade sig direkt
för att överklaga de friande domarna
för de tre som hon anser är huvudmännen till hovrätten. Där är saken
ännu inte prövad.
Hela historien har väckt missnöje i
branschen och Svensk Handels säkerhetschef har gjort flera uttalanden.
”Luften gick ur mig när jag läste
– och förmodligen reagerade hela
handeln likadant. Här har tjuvarna
dammsugit handeln på varor och sedan hanteras fallet så blåögt i rätten”,
säger han till Fri Köpenskap.
Han tillägger:
”När man kan visa att delar är stöldgods, hur kan man då inte ha befogenhet att anta att de andra delarna också
är stöldgods, när gärningsmännen inte
på något sätt kan styrka att varorna
förvärvats på laglig väg?”

Inte tillräcklig bevisning
Den omfattande förundersökningen
leddes av åklagare Maria Thorell som
se de de tio personer som hon åtalat
i Göteborgs tingsrätt i somras nu
gå fria. Rätten ansåg inte att hennes
bevisning räckte.

Varorna kommer att försvinna
Tingsrättens ordförande har presen-

terat skiljaktig mening mot tre av de
sju tilltalade och även om ärendet är
överklagat till hovrätten har Per Geijer ingen anledning att tro att några
varor kommer att finnas kvar om de
friade sedan skulle bli dömda.
”De kommer naturligtvis att vara
spårlöst försvunna.”
Mikael Ovrell är mycket upprörd
över domen. Han följde förhandlingarna i tingsrätten och var övertygad
om fällande domar.
”Jag blev helt chockad, fullständigt
knäckt. Jag har inte orkat ta någon
kontakt med poliserna eller åklagaren efter domen.”, säger han till
Expressen.
Sammanfattning: Marie Hallencreutz
Källor: Fri Köpenskap, Expressen
Foto: Privat

Förtydligande om tingsrättsdomen över stulet gods
Tingsrättens friande dom i ovan artikel behöver ett förtydligande angående DNA-märkning.
Förtydligandet kommer från Monika
Johannesen som är försäljningschef
på Vindico Group AB som säljer
bland annat DNA-utrustning.
I ett urklipp ur artikeln i Fri Köpenskap, där man långt ner skriver
följande i en ir intervju med Christian Nylén som är ansvarig Polis stod:
”Det dröjde inte länge innan vi
fick träff. Vi var ute och lös bland
stånden på ett av Göteborgs kända
försäljningstorg”, berättar lokalpolisen Christian Nylén.
DNA-sprejen visade sig senare vara ett
falskt larm men poliserna reagerade på

att varorna såldes orimligt billigt.
Men varorna var inte Ovrells?
– Nej, det visade sig att utrustningen
reagerat på damm.
Monika Johannesen säger till
Livsviktigt:
– Texten är ju otroligt luddig,
och vid en första anblick så ser det
ju ut som om att de faktiskt hittade
dna-märkta produkter, men ingen av
produkterna var DNA-märkta. Hade
de varit det hade det med stor sannolikhet kunnat ge en fällande dom.
– För oss är ju detta otroligt viktigt,

då vi just fått färska siffror ifrån en av
Sveriges största butikskedjor att stölder minskat med över 70 procent och
i en annan av Sveriges största butikskedjor har rån och inbrott minskat
med 100 procent!
– Jag kan se i framtiden att vi även
kommer behöva ha en dialog med
åklagare, när man väl hittar DNAmärkta produkter, så att detta faktiskt
kan ge fällande domar och på så sätt
hjälpa handeln att få ner brotten,
avslutar hon.
Text: Marie Hallencreutz
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Perspektiv

Om tjuvåkare kan få böter,
varför kan inte snattare få det?
Frågan är enkel, men komplicerad rent juridiskt, för
det handlar om olika delar i lagstiftningen. Samtidigt
finns det hopp, för även detta glapp jobbar man för att
täppa till inom handeln.
Det var handlare Tommy Norborg,
på Ica Nära Aspudden, som uppmärksammade Livsviktigt om att
resande med Roslagsbanan kunde
få böter på 1.500 kronor plus betala
färdbiljetten om resenären underlåtit
(glömt eller struntat i) att registrera/betala resan innan man klivit på tåget.
– Jag tänkte på en gång varför något
liknande inte kunde gälla för dem som
kommer och snattar i vår butik? Sen
har vi dem som får parkeringsböter
också. Jag vet att det är skillnader i
lagstiftning men varför kan vi inte ha
en civilrättslig lagstiftning för snatterier? Det skulle underlätta jättemycket,
säger han.
Det hela lät vettigt och Livsviktigt lät
frågan gå vidare till Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.
Kollar lagstiftningen
– Vi håller faktiskt på att undersöka
just den här problematiken just nu.
Och vi ser gärna att vi kommer fram
till en gynnsam lösning för handlarna. Men jag vill framhållla att det
rör sig om två skilda saker.
– När du kliver på Roslagsbanan,
eller parkerar någonstans, så har du
formellt gått med på ett avtal att betala
en avgift, en så kallad kontrollavgift.
Detta är inte fallet när du går in i en
butik och bara tar varor utan att betala.
Därför hamnar stölder under brottsbalken i lagstiftningen och de andra
exemplen anses som ordningsbot i

Per Geijer
Säkerhetschef
Svensk handel
den civilrättsliga lagstiftningen. Så ser
det ut idag men vi tittar på om vi kan
ändra på det.
Moment 22
Idag är det så att om man tar en
snattare i butiken kan det råda under
begreppet envarsgripande och då
gäller straffrätten och går vidare till
domstol (i bästa fall).
– Nu har vi diskuterat om det kan
utdelas en vanlig ordningsbot istället
men hittills hamnar man i ett moment
22. Om man skapar en lagstiftning
med möjligheten till ordningsbot kan
man inte utöva ett envarsgripande eftersom det hör till till den straffrättsliga
delen i brottsbalken.

Men branschen – Svensk Handel i
synnerhet – tittar ändå på om det
finns möjligheter att ändra på lagstiftningen.
Case med dåligt resultat
– Vi har gjort ett case för att undersöka utfallet i verkligheten men det
föll inte väl ut, kanske beroende på
att det var fel ställe att göra försöket
på. Det vi fallerade på, var bland annat att inte kunna fastställa identitet
på gärningsmännen och då går det
inte att utföra en ordningsbot.
Klampning en ljusning
Samtidigt ser Per Geijer en ljusning i
problematiken.
– Det har ju hänt förr att man
kunnat justera lagstiftningen så att
den bättre passar verkligheten och ett
sådant exempel är klampning av bilar.
Det lyder under brottsbalken men man
såg också att det fanns ett element av
miljöbrott när bilar måste klampas och
föras bort. Miljöbrott har högre prioritet av lagstiftarna och på det viset löstes
problemet, säger han.
Text: Marie Hallencreutz
Foto: Svensk Handel
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Aktuellt

Geoblockeringsförordningen träder
snart i kraft – det här behöver du veta

Nu är det hög tid att ta reda på vad
som krävs inför geoblockeringsförordningen som träder i kraft i
början av december.

I korthet förbjuder Geoblockeringsförordningen diskriminering av
konsumenter, och i vissa fall även näringsidkare, baserat på nationalitet,
bostadsort eller etableringsort när de
köper varor eller tjänster.
Förordningen är relevant för företag
som säljer varor online i något av EU:s
medlemsländer, eftersom de inte längre
kan neka kunder att handla med hänvisning till nationalitet eller bostadsort.
Även om förordningen inte tvingar
företag att leverera varor till andra EUländer, så kräver den att kunder från
andra EU-länder ges samma möjlighet
som inhemska invånare att köpa varor.
Förordningen förbjuder därför att det
på en webbplats ställs krav på bostadsort i ett visst EU-land, nationellt bankkonto eller specifikt betalningsmedel
eller att en besökare på en webbplats

automatisk omdirigeras till den lokala
webbplatsen där besökaren befinner
sig.
Medlemsexklusiv FAQ
Eftersom att förordningen träder i
kraft den 3 december 2018 är det hög
tid för företag att försäkra sig om att
de efterlever kraven. Svensk Handel
har tillsammans med Eurocommerce

tagit fram denna FAQ för att underlätta
arbetet för företag, ett dokument som
innehåller svar på de vanligaste och
viktigaste frågorna om geoblockering.
Den som är medlem i Svensk Handel
kan ta del av denna FAQ i på deras
hemsida, svenskhandel.se.
Källa: Svensk Handel

Testa våra medlemsnyttor
Juridisk rådgivning
Advokatfirman NorelidHolm står för den juridiska medlemsnyttan som omfattar tre timmars
gratis rådgivning.
Firman grundades 2006 av advokaterna
Christer A. Holm och Susanna Norelid och de bistår varje medlem med affärsjuridisk rådgivning.
Det kan röra sig om att få hjälp med problem
som dykt upp eller hjälp med ett anställningsavtal för en försteman eller avdelningschef.

Livsmedelssäkerhet
Konsultbolaget Adaptsia erbjuder tre timmars
gratis rådgivning i livsmedelssäkerhet.
Här kan du och din personal få stöd och hjälp
att utnyttja lagstiftningen och hitta smarta rutinlösningar för tillämpningen i egenkontrollarbetet.
Dessutom får du hjälp i frågor kring lagstiftning, vad som gäller vid myndighetens krav och
annat som rör livsmedel och livsmedelssäkerhet.
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Matnyttigt

Coops nya satsning: Färska örter
och bladväxter direkt i butiken.
Coop har inlett ett samarbete
svenska foodtech-startupen Grönska, som kommer att odla färska
örter och bladväxter direkt i Coops
matbutiker. Tillsammans med Coop
utforskar de nu framtidens hållbara
matproduktion och möjligheter att
odla i butik utan onödiga transporter.
Livsmedelsföretaget Grönska odlar
sedan fyra år tillbaka grönsaker och
örter i en nedlagd värmecentral i
Hammarbyhöjden söder om Stockholm, och är ledande inom vertikal
odling i Sverige.
Det nya samarbetet med Coop är
en del av Grönskas koncept GrowOff,
för odling direkt i butik. Lite som
bake off, kan man säga, fast för bladväxter och örter.
– Coops fokus på hållbarhet är
helt i linje med det vi står för. Vi hoppas att detta växer och utökas till fler
butiker i framtiden, säger Natalie de
Brun, medgrundare och ekonomioch marknadschef på Grönska.
Två butiker är först ut med od-

lingarna: Stora Coop
i Danderyd och Stora
Coop i Åkersberga.
Basilika, koriander
och flera andra örter
och sallater finns
redan på plats i butikernas grönsaksavdelningar i Grönskas
odlingsskåp.
Odlingen sker utan
onödiga transporter
och med kraftigt
minskad vattenåtgång
jämfört med konventionell odling.
Tekniken är baserad på vertikal
odling, som innebär att man odlar i
hyllsystem försedda med LED-lampor som ersätter solljus och näringslösning som plantorna står i.
Hyllsystemet gör odlingen mycket
yteffektiv, vilket i sin tur gör att det
enkelt går att odla på mindre konventionella platser som inte har tillgång på
solljus, till exempel i matbutiker.
– Vi är alltid intresserade av olika sätt

Sök pengar ur Stickans fond
Du som handlare eller butiksanställd har möjlighet att söka pengar ur
Stickans fond. Möjligheten gäller inte bara handlare, utan även handlares
barn, samt butiksanställda.
Livsmedelshandlarna är sedan 1936
förvaltare av en stiftelse som heter
Stickan och som är en understödsfond
till Solstickan.
Syftet med Stickan är att hjälpa gamla
och sjuka eller andra behövande med anknytning till livsmedelshandeln i Sverige.
Antingen som ägare eller före detta ägare,
anställd eller före detta anställd samt minderåriga barn och efterlevande till dessa.
För en mer detaljerad genomgång
över vilka som kan söka pengar ur stiftelsen Stickan, se paragraf fyra i rutan intill.
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Om du är intresserad av att söka pengar
ur Stickan så gör du det genom att skriva
ett brev och berätta om vem du är, vilken
koppling du har till livsmedelshandeln i
Sverige, samt varför du söker pengar och
hur mycket.
Glöm inte att skriva ditt namn och
din adress samt gärna ett telefonnummer
som vi kan nå dig på.
Sänd sedan ansökan till: info@livsmedelshandlarna.se eller till Stiftelsen Stickan, c/o,
Livsmedelshandlarna, 103 29 Stockholm.
Alla inkomna brev behandlas konfidentiellt och
beslut om
utbetalningar
tas i samband
med något av
Livsmedelshandlarnas
ordinarie styrelsemöten.

att odla mat mer hållbart och lokalt.
Med Grönska blir det hyperlokalt i
och med att odlingen sker i våra butiker. Vi ser fram emot att göra Grönska tillgängligt för våra kunder och
medlemmar, som efterfrågar prisvärd
och hållbar mat, säger Charlotta Szczepanowski, chef för hållbarhet och
kvalitet på Coop.

Källa: Coop, Lif

Dessa kan söka
Stickans stadgar, §4
Av de medel som stiftelsen erhåller från
Stiftelsen Solstickan ska högst 85 %
delas ut till de till Sveriges Livsmedelshandlareförbund anslutna länsförbundens understödsfonder eller solstickestiftelser.
Vad som återstår skall förvaltas av
stiftelsen för att enligt i dessa stadgar
närmare angivna grunder utdelas såsom
understöd till behövande gamla och
sjuka köpmän eller affärsbiträden, som
äro eller varit verksamma inom specerioch livsmedelsbranschen ävensom till
efterlevande make och minderåriga
barn till köpman eller affärsbiträde
inom nämnda bransch.
Dessa understöd må årligen högst
uppgå till det belopp, som enligt §
1 tilldelas stiftelsen från Stiftelsen
Solstickan jämte å kapitalet belöpande
ränta.
Med köpman förstås härvid person,
som är eller varit ägare till eller aktivelägare i detaljaffär, även om densamma
drivits i aktiebolagsform.

Matnyttigt

Nykomling slåss om matkunder på nätet
Efter en lyckad expansion i Danmark. Nu kommer startupen till
Sverige och börjar i Stockholm.
Simple Feast levereras en gång i
veckan i tre portioner till antingen
3 eller 4-5 personer. Nu har onlinebolaget etablerat sig i Sverige och
konkurrerar med såväl restauranger
som livsmedelshandeln.
Den Köpenhamnsbaserade startupen Simple Feast grundades 2015
av entreprenörerna Jakob Jønck och
Thomas Ambus. I går lanserades
tjänsten även i Sverige. Företaget som
levererar färdiglagad mat till dörren
har nått stor framgång i grannlandet.
Simple Feast har ökat väldigt
snabbt i Danmark och har backning
av riskkapitalbolag,. Affärsidén bygger på kreativa matkoncept från växtbaserade ingredienser och levereras i
boxar innehållandes tre måltider för
antingen tre eller 4-5 personer. Maten kan beställas antingen vegetarisk
eller vegansk och tar tio minuter att
laga på spisen eller i ugnen.

”Sverige är en
väldigt mogen
marknad för
vår affärsidé
eftersom det
finns en stor
efterfrågan
för klimatvänlig och
hälsosam mat.
Köttkonsumtionen nådde
ett trendbrott
och minskade för första
gången under
2017.”, säger
expansionschefen Sam Myers till Fri
Köpenskap.
Räckvidden omfattar inledningsvis Storstockholm men planen är att
växa till andra storstäder i landet i
slutet av året eller början av 2019.
Därefter är planen att växa globalt.
Kedjan blir en konkurrent till
restauranger och dagligvarukedjor

på nätet. Maten levereras en dag
i veckan och lagas enligt kedjan
inledningsvis av stjärnkockar i Köpenhamn. Leveranserna sker i helt
återvinningsbara boxar.
”Vi börjar så men planen är att öppna
kök i Sverige när volymerna vuxit.”
Källa: Fri köpenskap
Foto: Simple Feast
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Inlägget

Sverige saknar 3 000 kyltekniker
– Livsmedelsförsörjningen i fara

Måste det ta slut på mjölk i mataffären innan något händer? Det utbildas alldeles för få kyltekniker vilket drabbar kylförsörjningen i våra livsmedelsbutiker. Dessutom går många unga miste
om bra arbeten, skriver Per Hannius och Peter Franck från Francks Kylindustri.
Sommarvärmen gladde nog många, men för
kylbranschen var det en hektisk tid. En stor
mängd kylaggregat över hela Sverige klarade
inte hettan och gav upp. Dessutom uppstod
det plötsligt akut behov av kylning där det
tidigare inte behövts.
Francks Kylindustri är Sveriges största oberoende företag inom kylteknik och finns på tio
orter runt om i landet. På många av orterna
var vi i somras tvungna att tacka nej till en stor
mängd uppdrag, eftersom vi inte hade kapacitet att ta emot dem.
Farligt om mat inte kan kylas
Detta är en illavarslande föraning om hur det
kan komma att bli framöver om inte kylbranschen får ges möjlighet att expandera.
Utan kylning riskerar centrala samhällsfunktioner som till exempel datahallar, sjukhus och
livsmedelsförsörjning att störas allvarligt. Alla
förstår vad som händer med mat som inte kan
kylas hela vägen från produktion via lager och
ut i butikerna.
Att branschen inte har tillräcklig kapacitet
beror inte bara på klimatförändringarna. Behovet av kyla har ökat under lång tid och det
finns idag ett stort underskott på utbildade
kyltekniker. Inte mindre än 3 000 måste utbildas under de kommande sex åren för att klara
det grundläggande behovet, enligt branschorganisationen Kyl- och Värmepumpsföreningen.
Varken platser eller sökande
Tyvärr lyckas inte kylteknikerutbildningarna
idag utbilda tillräckligt många för att ens börja
beta av den brist som redan finns. Delvis beror
det på att det inte finns tillräckligt många
utbildningsplatser men även på att de inte
lockar tillräckligt antal sökande. Det tror vi
beror på att unga människor idag inte känner
till yrket kyltekniker längre.
Istället görs stora satsningar på till exempel
mediautbildningar där unga människor dum14
14

pas på en överhettad arbetsmarknad.
Inte prioriterad utbildning av staten
Kylteknikerutbildningarna, och liknande traditionella teknikeryrken, verkar inte heller vara
prioriterade av staten. Till exempel ges bara
anslag för två år i taget för yrkesutbildningar,
vilket gör det väldigt svårt att satsa och driva
dem långsiktigt. I stället för att ges möjlighet
till att bygga upp en bra verksamhet så hänger
hela tiden hotet över utbildningarna att stödet
kan tas bort.
Svårt arbeta långsiktigt
Följden blir att det är svårt för skolorna att
jobba långsiktigt och satsa på marknadsföring för att locka elever. Det är också svårt att
skaffa erfarna lärare, sådana som arbetat med
kylteknik i många år och har både kunskap och
pedagogiskt intresse. Det är just dessa det är
brist på och det är inte lätt att locka dem med
ett arbete som kan försvinna om något år.
Tar saken i egna händer
På Francks Kylindustri har vi nu insett att vi
behöver ta saken i egna händer. Därför driver
vi själva en marknadsföringskampanj för att
värva elever till kylteknikutbildningarna och vi
har dessutom startat en egen utbildning för
kyltekniker, Francks Academy, för att stärka
kompetensen hos redan utbildade kyltekniker.
Detta har blivit nödvändigt trots att kyltekniker
är ett jobb som borde vara mycket populärt.
Den som utbildar sig får ett självständigt yrke
med en bra lön.
Kyltekniker behövs i hela landet
Yrket finns på små och stora orter runt om i
landet så de som vill arbeta och bo på landsbygden har goda möjligheter att göra det.
Alla som klarar utbildningen får jobb direkt
och kommer inte ha problem med att hitta
uppgifter eller bygga vidare på karriären un-
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Per hannius

vd, Francks Kylindustri

der lång tid framöver.
Om staten skulle vilja hjälpa oss att lösa problemet, så finns det flera saker de kan göra.
Då kanske vi också kan undvika att hamna i en
större kris än i somras.
Detta är vad vår bransch behöver:
• Hållbara beslut om utbildningar. Staten
måste ändra sin destruktiva styrning av yrkesutbildningar och i stället ge möjlighet för dem
att bygga upp sin verksamhet långsiktigt. Att
ge bidrag för tre år i taget i stället för två kan
vara en början, men vi vet ju redan att det
kommer vara brist på kyltekniker i många år så
varför tänka så kortsiktigt.
• Berätta att kylteknikeryrket finns. Det
behövs fler sökande till kylteknikerutbildningarna. Därför behöver branschen mer marknadsföring som berättar om hur bra jobb
kyltekniker faktiskt är. Det är inte bara IT-jobb
som har framtiden för sig! Utan våra analoga
hantverkare fungerar inte Sverige helt enkelt.
• Tänk utanför storstadsboxen! Det behövs
fler utbildningsplatser på fler orter. Idag finns
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det hela regioner som inte har några utbildningar alls. Även på de orter där det finns
utbildningar behöver fler utbildas, för det är
brist på kyltekniker i stort sett överallt i Sverige. Och vi vet att det finns massor av unga
och drivna människor som vill bygga sina liv på
andra orter än storstäderna.
Vi har nu under lång tid hört att det är dags att
ta tag i situationen och utbilda fler kyltekniker.
Men det har inte hänt något alls.
Istället har utvecklingen gått åt fel håll. Varför tar inte staten sitt ansvar för kompetensbristen?
Måste mjölken ta slut i butiken?
Måste det faktiskt ta slut på mjölk i mataffären
innan något händer?
Vi vill inte arbeta ensamma med detta.
Hjälp oss att lösa detta tillsammans för att
ge Sverige en stabil kylförsörjning och många
unga en stark framtid.
I hoppfull väntan på svar,
Per Hannius, vd, Francks Kylindustri
Peter Franck, marknadschef, Francks Kylindustri
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