
VARESIKRING OG 
METALDETEKTION

Brugerhåndbog
 
Varesikring og metaldetektion



VARESIKRING OG 
METALDETEKTION

Indholdsfortegnelse
Hvorfor og hvordan virker det 3

Hvordan mærker du med alarmer, og hvordan fjerner du dem? 8

Alarmårsager, og hvad gør du? 14

Mulig butikstyv, hvad gør du? 18

Aktivt salg, medarbejders adfærd i butikken 19

VARESIKRING OG 
METALDETEKTION

s. 2



VARESIKRING OG 
METALDETEKTION

Synergy – varesikring

Synergy er et akustisk-magnetisk system. Når en alarmetiket/brik kommer 
ind i alarmfeltet, sættes pladerne i etiketten/brikken i svingninger og 
udsender en lyd. Lyden bliver opfanget af antennerne, og alarmen vil blive 
aktiveret.

Ingen falske alarmer:
Akustisk-magnetisk teknologi gør, at kun en akustisk-magnetisk etiket/brik 
kan aktivere systemet. Det betyder, at der er en etiket/brik i alarmfeltet, når 
alarmen lyder.

Ingen kropsafskærmning:
Systemet kan ikke snydes ved at skjule etiketten/brikken på kroppen.

Klarer metalafskærmning:
Systemet kan opdage de fleste etiketter/brikker, der er gemt i de fleste  
metalafskærmede poser/tasker.

Sikkerhedsafstande:
  0,5 m til sikrede varer
  1,5 m til fjernsyn (afhængigt af type)
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Metaldetektion

Butikstyve er snedige og kreative. De bruger i flere tilfælde det, vi kalder 
Russer-poser. En Russer-pose er en pose, taske, håndtaske, rygsæk, trolley 
o.l., der er foret med metal på alle leder og kanter. Der er endda set personer 
iført en foliedragt lavet af store mængder stanniol. Alt metal vil være skjult, 
så det ikke kan ses. 

Metallet, dragten er foret med, kan både være metervis af almindelig  
stanniol eller tynde metalplader fremstillet til formålet. 

Når en alarm er pakket godt ind i metal, vil den sjældent give alarm i det 
almindelige varesikringssystem. Det gør det nemmere at være butikstyv og 
sværere for personalet at opdage tyveriet og i mange tilfælde svært at finde 
ud af, hvor stort problemet er i den enkelte butik.

Selv de smarteste poser fra kendte mærkevarehuse som Louis Vuitton og 
Prada er set afskærmet med stanniol, hvorfor det kan være meget svært at 
opdage en butikstyv.

Når en butikstyv fjerner alarmer fra tøj eller andre varer, vil alarmen blive 
fundet i butikken på et eller andet tidspunkt. Når en Russer-pose anvendes, 
vil alarmen stadig være på tøjet, i pungen, på skoene mm.

Når en person med metal på sig går ind i en 
butik, hvor der er metaldetektion, vil metal- 
detektionen give en alarm, når metallet 
passerer metaldetektionen. Dette vil gøre 
personalet opmærksom på at holde øje 
med personens adfærd, så længe personen 
er i butikken.

Sikkerhedsafstand:
  1,0 m til metalhylder, reoler, skilte mm
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Fri for falske alarmer
Varesikring

Udsendte 
frekvensblokke

Tilbagesendte
frekvensblokke

Etiket/brik
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Metaldetektion

Udsendte 
frekvensblokke

Tilbagesendte
frekvensblokke

Metalgenstand
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•  Mærkede varer eller metalreoler, skilte mm inden for ovennævnte  
sikkerhedsafstand kan forårsage alarm på systemet.

•  Vær opmærksom på, at systemet kan “fange” brikker/etiketter  
i en disk, der er placeret inden for sikkerhedsafstanden.  
 

Sikkerhedsafstand til mærkede produkter
Varesikring

1,0 m 1,0 m

0,5 m 0,5 m
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Sådan mærker du med etiketter

•   Ikke på magnetisk metal
 Hvis du er i tvivl, så test i systemet.

• Hensigtsmæssigt farvevalg (etiket) 
  Sorte etiketter på sorte produkter, hvide på hvide produkter,  

og stregkode på alle andre.

• Tørt og rent underlag

• Ikke over advarselstekst, EAN kode etc

• Ikke over hjørne eller kant

• “Skjul” etiketten bedst muligt 
  Etikettens vandrette og lodrette linjer skal følge produktets linjer. 
 Eller skyd etiketten ind i selve varen.

• Pas på produkter, der kan deles – mærk alle dele
 Placer etiketten så tæt på produktet som muligt.

• Generelt kun én etiket  pr. produkt

•  Generelt må etiketten ikke placeres mere end max. 10 cm  
fra produktets naturlige bund (Af hensyn til deaktivering)
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• Benyt fast mærkerutine  
 (placer mærkningen samme sted på samme varetype)

• Synlig placering – giver høj præventiv effekt

•  Placer brikken direkte i stoffet, hvor det kan lade sig gøre  
(På sarte stoffer skal nålen placeres i sømmen)

•  Hvis det ikke er muligt at benytte de ovennævnte metoder,  
er dårlig mærkning bedre end ingen mærkning. F.eks i knaphul,  
vaskeanvisning mm.

• Mærk ikke for yderligt  (15-20 cm inde på varen)

• Placer nålen i ens stoftykkelse, og nålen trykkes helt i bund

Sådan mærker du med brikker
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• Detekterer og deaktiverer op til 10-20 cm fra pladen

• Deaktiverer uanset, hvordan etiketten vender

• Deaktiverer kun på mærkede produkter

• Sikkerhedsafstand til magnetmedie min. 30 cm  (Dankort, etc.).

• Kan ikke deaktivere gennem metal

• Kan ikke deaktivere hårde brikker (virker som påminder)

•  Nogle armbåndsure kan “springe” 15-30 minutter,  
hvis de befinder sig over deaktiveringen, når der deaktiveres

Sådan fungerer deaktivering

10-20 cm

s. 10



VARESIKRING OG 
METALDETEKTION

Ultra Tag kan du bruge til tøj, sko, ter-
mokander, gryder, pander, sportsudstyr, 
flasker og meget mere. Ved brug af Ultra 
Tag med nål er det vigtigt, at nålen bliver 
klikket helt i bund. Roter nålen, når du 
sætter den i og tager den ud, så tøjfibre ikke 
bliver ødelagt. Er det Ultra Tag MT, så husk 
at stramme den helt til.

Alle Ultra Tags tager du af med en kraftig 
magnetaftager med lås. Man anbefaler at 
skrue magnetaftageren fast til bord eller 
reol.

Ultra Tag
Fås i grå og sort.
Vægt: 5,4 gram

Ultra Tag MT
Genial til flasker, 
sportsudstyr, 
isenkram mm.

Ultra Tag nål
Fås i grå og sort

Pinless Tag
Fantastisk til bl.a. tøj, sko 
og tasker,  hvor der ikke 
kan bruges nål. F.x. i skind

Ultra Tag Lanyard
Fås i grå og sort

Wrap Tag
Rigtig god til kasser/
æsker. Hyler hvis den 
bliver brudt op, eller wire 
klippes

Ultra Tag

s. 11



VARESIKRING OG 
METALDETEKTION

Super Tag

Super Tag kan du bruge til tøj, sko,  
termokander, gryder, pander, sportsudstyr, 
flasker og meget mere.

Ved brug af Super Tag med nål er det vigtigt, 
at nålen bliver klikket helt i bund. Roter 
nålen, når du sætter den i og tager den ud, 
så tøjfibre ikke bliver ødelagt.

Alle Super Tags tager du af med en  
elaftager eller en håndaftager.

Super  Tag
Fås i grå og sort

Alarming Super Tag
Fås med 2 toner og med enten nål eller forskellig længde wire. Super Tag 
giver en alarm fra selve brikken, hvis den bliver brudt op. Den giver  
naturligvis også alarm i varesikringssystemet.

Super Tag nål
Fås i grå og sort

Super  Tag Lanyard
Fås i grå og sort
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Alarming SuperTag

Alarming SuperTag  skal du bruge til at mærke tyveri- 
følsomme varer. Alarming SuperTag er en alarmbrik 
med enten nål eller wire på, som giver alarm, hvis den 
bliver bragt ud gennem et varesikringssystem, eller 
hvis wiren bliver revet over, eller brikken forsøgt brudt 
op. Du kan bruge den til varer som bore/skruemaskiner, 
skæreskiver, handsker, jakker, sko, elværktøj og meget 
andet.
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Årsager til 
alarmen går

Hvornår skal  
du gribe ind?

•  Kunden har metal på sig eller med sig.  
Metaldetektionen vil give alarm på vej ind  
i butikken

•  Glemt at fjerne alarmbrik

•  Glemt at deaktivere/dårligt deaktiveret etiket

•  Alarmbrik/etiket inden for sikkerhedsafstanden

•  Alarmmærkede varer fra forretning  
med samme system

•  Butikstyveri

• Gå ud fra, at kunden er ærlig

• Grib altid ind ved alarm på systemet

• Tal højt, så man kan høre det i området

• Giv butikken fejlen

• Kontroller kvitteringen

• Følg den interne politik

•  Det er altid personalet, der tester for årsagen  
til alarm og har genstanden i hånden.  
Aldrig kunden
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Alarm – på vej ind

Kontakt altid kunden og tal så højt, at ingen i området ude/inde kan  
misforstå situationen.

Sig f.eks.: ”Undskyld! Der er noget, der sætter vores alarmsystem i gang! Har 
De været ude at handle andre steder, hvor butikken evt. har glemt at fjerne 
en alarm?” Eller: ”Ved De evt. selv, hvad det kan være, eller skal jeg hjælpe 
Dem med at finde problemet?”

Hvis det er metaldetektionen, der giver alarm, så spørg kunden om han/hun 
evt. har en bærbar PC med ind i butikken.

Kender kunden årsagen, så bed om at måtte opbevare “årsagen”, mens  
kunden er i forretningen. Når kunden skal forlade forretningen, er det altid 
en fra personalet, der bærer “årsagen” ud.

Det er den eneste måde, hvorpå man kan sikre sig, at kunden ikke kan stjæle 
forretningens varer og er “ren”, når han/hun forlader forretningen.

Er årsagen en glemt alarmbrik/etiket fra en anden forretning, så fjern den 
kun mod forevisning af kassebon. Kontakt om muligt den anden forretning 
ved manglende kassebon. Eller opbevar årsagen som beskrevet ovenfor, og 
bed kunden om at gå tilbage til butikken, hvis kunden skal videre rundt i 
andre butikker.

Kender kunden ikke årsagen, så bed om at få lov til at føre taske/pose  
gennem alarmsystemet for at lokalisere alarmårsagen.

Bed som før om at måtte opbevare alarmårsagen, når den er fundet,  
og bær selv “årsagen” ud.

Lad aldrig en kunde med en aktiv alarm gå alene rundt i butikken. 
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Alarm – på vej ud

Generelt er en kunde først butikstyv, når han/hun forlader det sidste 
betalingssted, såsom kasselinje/skranke. Hvor dette ikke er helt klart,  
vil det være ved ind/udgangsdør, samt ved nedgang fra etage i varehuse.

Antenner ved udgang
Kontakt altid kunden og tal så højt, at alle i området ude/inde kan høre, at 
forretningen påtager sig ansvaret.

Sig f.eks.: ”Det må De meget undskylde, vi har glemt at fjerne en alarm.  
Hvis De lige vil komme tilbage, så skal jeg rette fejlen.” 
Eller: ”Undskyld, der er sket en fejl – nu skal jeg hjælpe.”

Med kundens tilladelse kontrolleres produkterne i forhold til  kvitteringen.

Hvis forretningen har glemt at fjerne en alarmbrik/etiket skal personalet 
undskylde højt og tydeligt, så folk omkring kan høre det. Deaktiver/fjern 
alarmen, og følg kunden helt ud ad forretningen.

Har kunden ingen kvittering, så bed kunden udpege den af personalet, der 
ekspederede. Vedkommende kan så bekræfte/benægte ekspeditionen.

Såfremt man ikke kan finde synlige glemte etiketter, så kontroller for skjulte 
etiketter evt. via påminder.

Såfremt der skulle opstå tvivl om, hvad der aktiverer systemet, er det altid 
personalet, der tester for årsag til alarm og holder genstanden, når den  

bringes gennem systemet. Kunden skal stå uden for alarmfeltet, så han/hun 
ikke kan bringe evt. stjålne produkter ind og forårsage alarm.

Hvis der på trods af ovenstående kontrol fortsat lyder alarm, når kunden 
går ud, så bed kunden gå igennem, mens I holder posen. Kommer der alarm 
igen, så spørg kunden, om han/hun har varer fra en anden forretning, 
der kan aktivere systemet eller evt. har ”glemt” at betale for en vare. Hvis 
alarmårsagen var en “glemt” vare, så spørg kunden, om I skal gå ind på et 
kontor. Lad kunden bestemme.

Skal der bruges ”slikkepind”, er det altid en god idé at opfordre kunden til at 
gå med ind på kontoret.

Løber kunden skal du råbe op.
RÅB: “Stop Tyven ! - Hende/Ham med lyst hår, blå bukser etc.”

Ofte bliver den stjålne vare smidt. Løb ikke efter en formodet tyv, da du ikke 
ved, hvad han/hun kan finde på. Husk signalement af hensyn til politian-
meldelsen. Hvis I vælger at løbe efter kunden, så er det en god idé at have 
en mobiltelefon på sig. Hold afstand og råb: ”Stop tyven!” Opgiver kunden 
flugten, og situationen er under kontrol, beder du kunden om at følge med 
tilbage til butikken.

Hvis kunden allerede fra start stiller sig uforstående over for alarmen, f.eks. 
siger: “jeg har ikke købt noget”, så bed om lov til at føre pose/taske gennem 
systemet for at lokalisere alarm-årsagen.
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Antenner ved kasselinje
Det er vigtigt, at man fra ledelsens side har fastlagt en klar procedure,  
som alle ansatte er gjort bekendt med.

Da lokale forhold (intern telefon, samtaleanlæg, personsøgere, personale-
sammensætning osv.) kan variere, er der ingen endelig ”opskrift” på,  
hvordan alarmsituationen bør tackles.

Følgende punkter bør dog indgå i kasseassistentens indgriben: 

Gå altid ud fra, at kunden er ærlig.

Ved alarm skal der altid gribes ind.

Kasseassistenten henvender sig til kunden og siger højt og tydeligt:  
”Undskyld, men der er sket en fejl”. 
De to centrale ord er ”undskyld” og ”fejl”. Hvis kunden er stoppet op i alarm-
feltet, og alarmen derfor fortsætter, beder man kunden træde et par skridt 
tilbage ”så alarmen stopper”.

Hvis kasseassistenten har en umiddelbar fornemmelse af, hvad der kunne 
være årsagen (fx at han/hun har glemt at deaktivere en vare), beder man 
høfligt om at låne denne vare. Var årsagen manglende deaktivering  
undskylder man igen højt og tydeligt.

I alle andre tilfælde tilkalder man assistance. Sig i telefon/samtaleanlæg: 
”Jeg har en fejl ved kasse xx”. Det skal være aftalt og kendt hvem, henven-
delsen skal ske til, og det er vigtigt, at assistancen er fremme så hurtigt som 
overhovedet muligt. Sig til kunden, at der kommer en kollega og hjælper 
med at finde fejlen.

Kasseassistenten kan evt. selv begynde at undersøge, om alle de købte varer 
er blevet deaktiveret, indtil hjælpen når frem. Skyldes alarmen en manglende 
deaktivering, eller at man har glemt at fjerne en brik, undskylder man igen 
højt og tydeligt.

Når kasseassistenten har undersøgt (men ikke afklaret), hvad der har udløst 
alarmen, må man venligt bede kunden om at vente, til den ansvarlige leder 
kommer og hjælper. Vær opmærksom på kundens adfærd – bortskaffer han/
hun varen? 

Man må under ingen omstændigheder i denne situation fortsætte  
ekspeditionen af evt. ventende kunder.

Når den ansvarlige når frem, overtager hun/han sagen, og ekspedition af 
ventende kunder kan fortsætte.

Den ansvarlige skal altid forsøge at finde årsagen til alarmen. Undertiden 
foregår det bedst på et kontor – men lad kunden bestemme, om en nærmere 
undersøgelse af tasker og selve personen skal foregå i forområdet eller på et 
kontor. Til en sådan undersøgelse kan man med fordel bruge hånddetektoren 
(slikkepind).

Hvis kunden er modvillig over for en nærmere undersøgelse, kan man først 
argumentere med, at det er for kundens egen skyld, så der ikke opstår alarm 
i andre forretninger. Dernæst med, at det skal man, for det er forretningens 
politik. Hvis kunden helt nægter at samarbejde om at finde årsagen, tilkalder 
man politi. Se i øvrigt næste afsnit: ”Håndtering af en butikstyv”.

I hele dette forløb er det vigtigt aldrig at antyde, at en kunde er tyv.  
Pas på ordvalg.
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Sådan håndterer du en mulig butikstyv

Forsøg at få øjenkontakt med den mistænkelige kunde og hold øje med  
kundens hænder. Vær så vidt muligt to medarbejdere om at rette  
henvendelse, hvoraf den ene skal være den, der har observeret tyveriet  
eller den mistænkelige adfærd.

Vær diskret og venlig, men bestemt, når du retter henvendelse. Forklar  
kunden, at du gerne vil tale med kunden, og spørg om I evt. skal gå ind på 
kontoret eller gå lidt til siden. Forklar venligt, hvad du har set. Husk, at  
behandle kunden med respekt, da der kan være tale om en fejl.

Hvis det er en fejl, så giv kunden en højt og venlig undskyldning.

Hold konstant øje med kunden, der skal gå mellem de to medarbejdere og 
nægt kunden at låne et toilet. Det er oftest på et toilet, at kunden har  
mulighed for at smide eventuelle tyvekoster fra sig. Dermed forsvinder  
beviset for tyveriet – og du må lade kunden gå.

Undgå at røre ved kunden, der skal følge frivilligt med. Hvis kunden uden 
tvivl har stjålet, men ikke vil følge med og blive i butikken, så kan du  
foretage en civil anholdelse.

Ved en civil anholdelse skal du fortælle kunden, hvad klokken er, og at kunden 
er tilbageholdt, indtil politiet ankommer. Underret straks politiet om dette.

Hvis kunden forsøger at stikke af, forholder du dig som tidligere beskrevet.

Hvis kunden tilstår at have stjålent, udfyldes en butikstyveri anmeldelses-
blanket fra www.politi.dk under ”borgerservice” og ”blanketter”.

Hvis kunden ikke kan eller vil fremvise billedlegitimation, og politiet ikke 
kan være tilstede, skal der foretages en kontrolopringning til politiet, der så 
kan hjælpe med at af-/bekræfte kundens identitet.

Skriv hele forløbet ned i tilfælde af, at du en dag bliver indkaldt som vidne i 
retten.

Tilkald altid politiet hvis:
• Vold/trusler om vold forekommer

• Legitimation ikke kan forevises

• Legitimationen er udenlandsk

•  Kunden er i besiddelse af specialudstyr til tyveri: Bidetang, savklinge,  
sømopsprætter, sølvfolieforet taske, jakke med ekstra indvendige lommer etc.

• Kunden nægter at samarbejde/fremvise stjålne varer
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Aktivt salg

Et alarmsystem kan ikke fjerne alt butikstyveri. Dels vil/kan der aldrig 
være 100% opmærksomhed på varerne, dels vil butikstyve prøve at omgå 
alarmsystemet f.eks. ved at bryde brikker op, afrive etiketter samt opbryde 
emballage m.v. I det efterfølgende har vi samlet nogle af de ting, personalet 
selv kan gøre for at minimere svindet. 

Opmærksomme og vågne sælgere, der holder øje med, hvad 
der sker omkring dem, er i kombination med alarmsystemer 
den mest effektive beskyttelse imod butikstyverier.  

Den opmærksomme sælger tager ikke alene modet fra eventuelle butikstyve, 
men tilfredsstiller også forretningens ærlige og faste kundekreds.

Vores kropssprog/adfærd fortæller noget om, hvad vi er i færd med både 
som ærlig kunde og som butikstyv.

Såfremt der ikke er mulighed for at kontakte den enkelte kunde personligt, 
så sørg for at sende signaler via øjenkontakt, et smil eller nik. Ærlige kunder 
generes ikke af at blive iagttaget.

Butikstyve bryder sig derimod ikke om det og ser sig om for at konstatere, 
om der er nogen, der iagttager dem. De har derfor en tendens til at se sig om 
fra højre til venstre og vil samtidig vige for en øjenkontakt fra personalets 
side for kort efter at tjekke, om de stadig bliver iagttaget.

Alle forretninger har områder, der kan betegnes som ”sorte pletter”. Det er 
områder, hvor butikstyve har mulighed for mere ugenert at bryde alarmbrikker 
op eller gemme allerede opbrudte brikker. Sådanne områder bør gøres  
”lysegrå” og i bedste fald ”hvide”, ved at personalet ofte går forbi området. 

Udsynet fra kasser og pladser, hvor personalet ofte befinder sig, bør være 
bedst muligt.

Varer og udstillinger bør man placere, så forretningen er nem at overskue.
Attraktive varer bør man placere, så det er muligt at overskue dem fra kassen.
Rod frister butikstyve, da det giver indtryk af ligegyldighed og uoverskuelighed.

Det kan ligeledes betale sig at ændre lidt på arbejdsrutinerne, så man ikke 
altid bevæger sig den korteste vej mellem to punkter f.eks. mellem en kunde 
i prøverum og den vare, kunden ønsker i en større/mindre størrelse.

Hvis man vænner sig til at lægge vejen forbi et område, hvor der befinder  
sig andre kunder, vil det komme til at virke som om, der er mere personale  
i butikken.

Butikstyve har det lettere, hvis de efter en tids observation kan forudsige 
personalets arbejdsrutiner. F.eks. en fast ved kassen, en ved prøverummet 
og en, der er ved at bøjle/mærke-op.
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Hvis I har mistanke til en kunde, så hold øje med kundens hænder. Ved 
forsøg på at skjule varer på kroppen udviser butikstyven ofte hurtige og 
pludselige bevægelser med arme og krop.

At gemme tyvekoster i hånden er den simpleste form for tyveri. Metoden 
benyttes ofte, når der stjæles små artikler som læbestifter, punge, ure,  
parfume, armbånd etc.

En paraply er et godt sted at gemme varer.
En barnevogn er et godt sted at gemme varer.
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Mulige tegn på tyveri

Har du en mistanke om et forestående/igangværende butikstyveri, så  
kontakt kunden direkte. Butikstyveri kan i bedste fald vænnes til mersalg. 
Spørg kunden om du kan hjælpe.

Ser du en kunde placere en vare i f.eks. jakke/taske, så kontakt kunden  
direkte. Giv kunden en kurv eller bed om at måtte opbevare varen ved  
kassen, til kunden har besluttet sig.

Vær opmærksom på: 
•  Kunder, hvis ansigt gentagne gange viser sig i eventuelle spejle i forretningen. 

Dette kan være et tegn på en butikstyv, der benytter spejlet til at orientere 
sig om personalets placering i forretningen.

•  En klodset kunde, der gentagne gange taber varer på gulvet.  
Vedkommende er måske ikke bare klodset.

•  Kunder, der undersøger tre til fire varer på én gang, idet de rækker ind  
mellem andre kunder f.eks. i kø ved disken for at tage varer frem.  
Nogle varer bliver lagt tilbage – andre bliver måske beholdt.

•  Kunder der tager varer fra disken, og derefter vender ryggen til for at  
undersøge dem.

•  To eller flere personer, der roder i varerne ved samme disk på samme tid.

•  En butikstyv foretager måske mange ture hen til den samme disk i det 
samme område, før ”kysten er klar” til at stjæle.

•  Kunder der tøver unødvendigt ved disken, hvor kunden alligevel ikke 
ønsker nogen betjening.

•  Varer eller koncentrationer af varer, der befinder sig på steder i  
forretningen, hvor de ikke hører til, kan være tegn på, at de er klargjort  
til afhentning eventuelt af en anden person.

•  Kunder, der er opmærksomme over for dig.

•  Kunder, der hele tiden “klarer sig selv”.

•  Kunder, der bærer varer fra et sted i forretningen til et andet.

•  Kunder, der bærer rundt på varer, de endnu ikke har betalt.

•  Kunder, der ”trækker” sælgeren rundt i forretningen ved at spørge til varer 
uden at vise den store interesse for de fremviste varer. Det kan være en 
afledningsmanøvre.
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•  Større grupper af kunder, der kommer ind i forretningen og spreder sig. 
Hvis de samtidigt lægger beslag på alle sælgere, bør du være ekstra på 
vagt.

Det er en god ide at have en ”kode” via internt samtaleanlæg 
eller telefon til personale i kantinen, på kontoret etc., som 
indikerer, at der er behov for ekstra overvågning ved f.eks. 
ovennævnte episode. 

•  Mulige butikstyve, som benytter sig af ”panik” i forretningen ved f.eks. 
støjende adfærd, fingeret beruselse, bevægelser eller lignende for at  
aflede personalets opmærksomhed, så det er muligt at stjæle i andre  
områder af forretningen. Butikstyve kan bede om at blive forevist flere 
varer end en enkelt sælger kan klare at holde øje med.

•  Kunder, der sender sælgeren hen efter flere varer. En butikstyv kan have 
orienteret sig på forhånd, så han/hun ved, at sælgeren må på lageret.
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Husk

Lad ikke varer ligge på disken/omkring kasseapparatet, hvis de hører til et 
andet sted.

Fjern efterladte bon’er fra kassedisken, så eventuelle butikstyve ikke får 
mulighed for at gå ud og finde en tilsvarende vare.

Benyt en salgsafsluttende sætning som f.eks. ” Var der andet .......” På den 
måde beder man reelt kunden tage stilling til, om han/hun vil gøre sig selv 
til butikstyve, såfremt vedkommende svarer benægtende og er i besiddelse 
af ikke fremkomne varer, der f.eks. er båret direkte på kroppen.
 
Vær opmærksom på, at en returvare hovedsageligt bør være kold, når det er 
vinter.

Butikstyve arbejder alle tidspunkter på dagen. Du bør dog 
udvise større opmærksomhed om morgenen, ved frokosttid 
og lige før lukketid, hvor butikstyve ved, at man har andre 
gøremål som f.eks. opstart af kasserutiner, mindre  
personale, afstemning af kasse.

Spørg dig selv om følgende:
• Har I et ”snakkehjørne” i forretningen?

• Når du har travlt, er du så særlig opmærksom?

•  Sørger du altid for assistance, hvis du skal på lageret, og du er den sidste 
sælger i forretningen?

•  Er kunderne under opsyn, hvis de lige skal ud og vise en vare til andre/se 
den i dagslys?

 
• Vender du altid front mod kunden/forretningen?
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Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
en af vores kundekonsulenter på tlf. 70 23 05 22


