
Diskussionsfrågor

- Varför snattar unga människor?
- Varför tror ni att unga flickor är överrepresenterade i statistiken?
- Är påföljderna för snatteri tillräckliga eller borde de vara strängare?
- Är det vanligt i din kamratkrets med snatteri?
- Hur ska man få unga att inse att snatteri är ett allvarligt brott?
- Hur drabbas affärerna av snatteri?
- Drabbas även Du som är "hederlig" av att andra snattar?
- Om Du själv inte snattar men håller "utkik" år en kompis är det snatteri?

Om Larm:
För att få bukt med butiksstölder och snatteri så har affärerna och även 
de som tillverkat varorna utvecklat bättre larm. 
Dagens larm syns inte. En vara kan ha dubbla larm. Ett som är synligt 
och ett som inte är synligt.

T ex  många MP3 spelare larmas redan på fabriken och larmet byggs in 
i elektroniken. Affären avmagnetiserar larmet när Du betalar.
Även en del kläder har dubbla larm där ett sys in redan på fabriken.

Om kameror:
Många affärer har idag synliga kameror, men även kameror som kunden 
inte kan se.
De dolda kamerorna är små som huvudena på bläckpennor och kan 
sitta gömda så att 
det är omöjligt för kunder i affären att se dem.
Kamerorna kan styras från ett kontrollrum så att man kan följa en 
person runt i affären.

Fakta:

Runt 60.000 butiksstölder anmäls varje år i Sverige.
Butiksstölder är ett brott med ett stort mörkertal, vilket gör det svårt att 
bedöma dess faktiska omfattning och utveckling utifrån statistiken. 
38 procent av de misstänkta snattarna var kvinnor och närmare 25 
procent ungdomar upp till 20 år. 

SNATTERI

Snatteri:
Brottet kallas snatteri om varan är värd under 800 kronor

Stöld:
Om varan är värd över 800 kronor är det stöld och straffas hårdare.

Fiffel med larm:
Om man pillar bort ett larm (kan vara en prislapp med larm eller ett större 
larm) så är det straffbart. Det kallas försök till stöld.

Om påföljden:

Påföljden är beroende av ålder på snattaren men även på varans värde.
Den vanligaste påföljden för snatteri är böter eller strafföreläggande (böter 
- eller villkorlig dom).

Under 15 år:
Man är inte straffmyndig men polis kallas alltid till platsen. Föräldrar eller 
vårdnadshavare kontaktas. Socialen kopplas in för samtal och eventuella 
åtgärder.

Över 15 år:
Man är straffmyndig och polisen gör en polisutredning som kan leda till att 
man blir dömd i tingsrätten.
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