LEKTIONSPLANERING STOPPA SABBET
Snatteri och stöld – Lektionsplanering

1. Börja lektionen med att diskutera snatteri

-

Vem är det som snattar? Ålder, killar, tjejer?

-

Varför snattar man? Spänning, brist på pengar?

-

Vem drabbas av snatteri och hur kan det påverka en affär?

-

Kan det även påverka kunderna (genom kontroller, prisökning)?

-

Kan snatteri vara en start på att göra andra brott?

-

Om din kompis snattar – och du är med som sällskap, medverkar du i brottet då?

2. Gör en anonym undersökning

-

Hur många i av klassens elever tror du har snattat?

-

Har du snattat någon gång?

3. Se filmen
4. Gå igenom undersökningen på tavlan – och diskutera och räkna ut hur många som har
snattat och procentuell andel av klassen.
5. Jämför siffran med hur många av eleverna gissade att klassen hade snattat.

Bakgrund:
-

Under 2013 anmäldes omkring 48.900 butiksstölder i Sverige. De flesta butiksstölder handlar
om låga belopp på varan och räknas därför som snatteri.

-

Snatteri är ett vanligt ungdomsbrott. I Brås skolundersökning uppgav var tredje
niondeklassare att de hade snattat något under det senaste året. De vanligaste sakerna som
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man snattar är godis, rakprodukter och batterier – enligt branschorganisationen Svensk
Handel.

-

De som snattar tas oftast på bar gärning så uppklarningsprocenten är ätt hög. Men det finns
ett stort mörkertal v de som inte åker fast. Många som åker dit för snatteri är väldigt unga –
och unga flickor är överrepresenterade.

-

Strafföreläggande och böter genom dom var de vanligaste påföljderna.

Påföljder
1 000 kronor — gränsen mellan snatteri och stöld (ändrad från 800 kronor av Högsta domstolen i
september 2009).
-Strafföreläggande och böter genom dom var de vanligaste påföljderna. Strafföreläggande innebär
att en som är misstänkt för brott omedelbart eller inom viss tid föreläggs ett bötesstraff som utfärdas
antingen av åklagare eller tullåklagare.
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.
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.
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Diskussionsfågor:
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 s

